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 الجمل .. ال يعرف اليأس !! 
 الشاعر.. حزين عمر 

ــت  ــد   صصـ ــى إحـ ــ و علـ ــداص  وسـ ــى إبـ ــداء علـ ــن اعتـ ــا مـ ــت متالمـ عرفتـ
الــرحمن اللمـــد شــىواص إلـــى أصــحاب النوافـــ  و المبهــر... وحمــد عبـــد الدتــاح عبـــد 

"البوتيىــات" الصــحدية، وحديــت  ــدماص مشــيرا إلــى العــدوان علــى إبداعــت.. لىــن أحــدا لــ  
يلتدت إليــت.. فمــن الــ   ينصــر مبــدعا أ يملــي مــن أســلحة فــي الحيــا. غيــر اإلبــداص علــى 
أديـــــب "ناـــــامي" وراءص "شـــــلة" أو  ـــــابور مـــــن "المنامـــــين" و "المناـــــرين" و 

 منتدعين" و "الم بلين"؟!.ال
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ــت،  ــى  ب حقان ــد  إل ــي ولــت اللمــد تق ــدنيا ف ــة ال ــي اقدادت  تام ــي اللحاــة الت وف
مؤىــدا حقــت فــي هــ ص القصــة التــي نشــرها الســار. فــي "اللمهوريــة"... وحملــت شــىاية 
ــ   ــا  الل ــ  أم ــ  الح ــهرت حل ــي وش ــى ىتد ــت، عل ــى حق ــد  عل ــو  المعت ــب المال األدي

 قاهي األدب ومنتدياتت!!المتبلح.. وىانت فضيحة في م
ــافح،  ــدص الصــامد المى ــة  إلضــاء. بعــو الشــعاص حــود المب أســو. هــ ص الحىاي
ــن  ــتماتة ع ــ  باس ــد داف ــا ب ــ د عنه ــ  ينف ــة فل ــت اإلبداعي ــ  ـ بقدرات ــت الح ــن ـ ول ــي نم ال

  دراتت  ه ص أما  س و البشر، و هر الحيا.، وسواد األيا .
ــر.  ــ  يفت ــدف ، ول ــن الت ــر ة ع ــة س ــت حادر ــ  تو د ــت.. ل ــ ح حصــون مقاومت الي

ــندح  ــا هــ ا ال ــد  اللمــد  صــة أفــر  و صصــا، وملموعــة وملموعــات، أىــدت ىله و 
ــت وأ التـــالين  ــاء ليلـ ــرص مـــن أبنـ ــ  غيـ ــ   أ يشـــارىت فيـ ــال  الـ ــداعي الفـ  أواإلبـ

ــى  ــت حت ــي من ــار  يند ــدص الق ــ   أ ي ــن الســحر ال ــت فــي  م ــد يفتر  ــد عم الســابقين.. ى
ــين د ــيللح مــر. ومــرات ب ــا   نفــر ىلمــة، ل هشــة و هــود عــن مدار ــات الولــود، ونق

 الندوح، وقيغ ال با  ..
أعمالـــت غـــو  فـــي األمـــواد، وســـباحة تبـــدو ىمـــا لـــو ىانـــت غوصـــا إلـــى 
أعمــا. نق ــة فــي المحــي .. ولتناــر هــ ص الملموعــة القصصــية )همــح القلــوب( لتحقــ  

 من ه ص الرؤية.
ــ عرب مــ  ــا للضــعاف، ف ــا  و هره ــة األي ــة فس ــي محارب ــد ف ــتمر اللم ر. واس

ــة الميــر ،  ــبو  ــت فبملــرد أن تحــرر مــن  بضــة الوايد أفــر  عــن ولــت التحــد  لدي
ــن  ــرد م ــة يف ــلة أدبي ــ ر. سلس ــ  ب ــد ليض ــدون ول ــامر ب ــة، وغ ــا القليل ــروم مىاف ته  

 لعبتها عد. ألياد من أبناء الستينيات إلى أبناء التسعينيات.
أنتاـــرص لهـــ ص لـــ  يلـــد اللمـــد البريـــ  النقـــد  واإلعذمـــي والـــدعا ي الـــ   

ــ  ييــ ح..  ــن  لــي ل ــى الــرغ  م ــ ىرر منــت.. وعل ــدير. بهــا وب ــي هــى ل ــلة، والت السلس
ــهد  ــا أ يش ــت بم ــهد ل ــت ويش ــود عن ــوف يق ــاد  س ــقمن الق ــ ح.. وال ــرف الي ــد أ يع فاللم

 الماضي والحاضر!!.
 فتحية إليت وإلى سلسلة "إبداص الحرية" 

                                                                                                                  
 حقين عمر
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 عروح بذد الشمح. •
 محاولة الللوح في رقب إبر.. •
 ف و  فاصلة على تقا   ما حدث. •
 اللعب برأح المغني ال   سىت. •
 البوح.شعاص في فيمة  •
 أوأد الرلد ال   يغر..  •
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 عروس بالد الشمس 
و ــف أمـــا  البـــاب تنهـــب ولهـــت الحيـــر... أن  صـــدرص بالســـؤاد وهـــو يفـــب  
الــرأح بالبــاب الموصــدع مــا معنــى ىــد يــو  أن يرتــد  أبــاص مذبــح عمــاد الســىي 

واإلعلــاب الحديديــة؟... مــا معنــى أن يــراص ماشــيا فــي الشــارص بشــىد يريــر الدهشــة 
 حيث غدت البيوت التي تق  على لانبي ال ري ... بالنسبة لقامتت...  قميت؟.

 ما معنى أن ...؟
ــد  ــر بمقي ــت للنا ــدال دفع ــرال لدي ــف س ــدص أىتش ــى لس ــاء عل ــحب الغ  ــدما س عن

ــن  ــرا مـ ــورم  اأحتـ ــحاب الـ ــة وأصـ ــاىين البقالـ ــوقته  دىـ ــان بحـ ــد ىـ ــت، فقـ ــى أبيـ إلـ
 الصغير.، يندسون عليت بسبب ح  ت معا  األعماد اليدوية.

ــد  ــت، يلي ــد أبي ــا مر ــت أب ــون ل ــنه  أن يى ــد م ــى ى ــت ويتمن ــت يغب ون ــان أتراب وى
ــؤفر  ــد  وت ــي تق ــا وضــب  وإصــذح الســاعات الت ــت ومعاللته ــة إفوت ــاب وأح ي ــ  الري رت

ــاح ـ ملا ــارو، ـ للن ــات الى ــارات عرب ــا  بصــن  إ  ــاهر، إ    ــداد م ــت ح ــت ان ــد رب ــا، فق ن
 وصهوات اللياد.

ــ   ــد ســحنتت بســببت إأ حــين يفتن ــ  يىــن رمــة عيــب يعىــر صــدو حياتــت، وتري ل
صــوتت بالســف  وهــو يعلــن عــن ضــي   ات اليــد بســبب الشــح الــ   أصــاب النــاح 

 بلداف العوا ف، وحدص في السلوي.
ــت مــن ــو  فــرد علي ــي الي ــين  فــي  ل ــت ب ــاود ىد ــتك تن ــا أبي ــديا مع د ــت مرت غرفت

ــا  ــ ح به ــة أ ب ــى دراي ــاص أصــبح عل ــن يعــرف أن أب ــ  يى ــى شــد يةكك ل  بضــتت ضــغ  عل
 ب ب األسنان.

 صاح بعصبية ل  يعهدها فيت من  بدع 
 افتح فمي يا ولد. -

ســحب مــن فمــت الســن الىبيــر.، وضــعها بــالقرب مــن يــدص فــي  بــ  ناــر هــو 
الســليمة، لىــن الــدىتور ىــان بــذ شــي يعــرف أىرــر مــن محــافا  أنهــا، أعتقــد بحســر.اليهــا 

المدينــة فعنــدما علــ  مــن أمــت أنــت لبــث يعــاني مــن ارتدــاص درلــة الحــرار.  ــواد الليــد، 
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ــاد   ــت، ن ــمر أىمام ــد أن يش ــدص، و ب ــن لس ــلحة ع ــال و المص ــ  ب ــور بفل ــى الد ــا  عل  
. إلــراء بصــوت لهيــر علــى الليــران، رــ  أمــرص بــ ن يدــتح فمــت لعــد مــن حضــر لمشــاهد

ــى الحــذد، وأن  ــ  عل ــت نش ــن أن ــدون م ــد، ويت ى ــة لســان الول ــن نااف ــرون م ــت ينبه عمليات
  عاما من حرا  ل  يدفد إلى لوفت أبدا  ... أبدت  ... أبدا.

 افتح يا ابن الىلب.. فمي... افتح حتى ير  اللمي . –
مــرات.... امــتذء الصــحن األبــيو بق ــ  مــن  عشــر.فــتح فمــت أىرــر مــن 

انـــت ىماشـــة المســـامير أ تـــقاد تفـــب  فـــي ســـقف الحلـــ ، ف دمـــت لرتـــت، العاـــا ، وى
 وت ايرت أعمد. السرير حتى غاب عقلت وتاص في شاايا األل  والصراخع

 ه ص سن لبن ال دولة. -
صــاح الــدىتور فرحــا وهــو يــدعي  دــا الولــد بىديــت حتــى يفدــف عنــت األلــ  رــ  

 أضافع
 اللؤلؤ. ا ولد.. ست ل  بدأ عنها سنة وأ يهمي ي    -

ــمح،  ــاهد الش ــر ليش ــد الدل ــو  بع ــى يق ــرا حت ــا  مبى ــد أن ين ــة الول ــي ني ــان ف ى
 وي وح بسنت في ولهها، واأل داد يرددون فلدتع

 يا شمسي يا شموست... فد  سنة الحمار وهاتي سنة العروسة. -
أبــد أن الشــمح ستضــحي فــي ولهــت.. لــن تعــبح أبــدا، أبــدا.. لــن تىــون مرــد 

ــو. الســرير ــا تســرص أمــت وهــى تضــعت ف ــد رأ  م ــا، فق ــت مــوارا. مذمحه ــا حاول ... مهم
ــح  ــى أن يل ــد؟... إ  مــا معن ــرص علــى نصــرف الول ــن  أر فــي ندســها... أيمىــن أن يىــون للب

حتــى يســافروا إلــى المىــان الــ   تفــرد الشــمح  -بعــد أن يفلــ  الســن المسوســة -عليهــا 
 منت؟. 

 سنسافر ىلنا في العيد.       -يا حبيبي  - بعا
ــ  تــف بــ   وعــ  ــد، ل ــي العي ــد ىانــت تقــود ف ــت علــى ندســها، فقبــد أ  عي د أف ت

 -مرلــت–وبعــد ىــد عيــد، تقــود فــي العيــد... إنهــا تضــحي عليــت.. ربمــا ألنهــا غيــر مهتمــة 
بنـــداء، صـــدارات الق ـــارات التـــي تمـــر. بـــالقرب مـــن شـــبابيي بيـــته  إن شـــي ا مـــا أ 

 يعرفت ىانت تعاني بسببت سنسافر ... يا حبيبي.
ــو.  ــت فـ ــة.. أدار رأسـ ــىة الحديديـ ــا. السـ ــاء أندـ ــت الغ ـ ــد.... رأ  تحـ المفـ

اعترتــت هــقص مــن الســرور... فرلــت لميــ    ــارات الســىة الحديديــة مــن لانــب فيهــا، 
ودفـــد بعضـــها فـــي فوهـــات أندـــا. مالمـــة ومشـــحونة بالهـــدير والللبـــة، رـــ  اتســـعت 
ــا  ــت  عقعاتهــ ــف هرســ ــذت، وىيــ ــف دارت العلــ ــوح ىيــ ــث رأ  بوضــ ــد تاص حيــ حــ

 عاامت؟.
ـــ  ة   ــارات ىريـــر. تقــف بلـــوار أرصــدة المح ـــة، تحرــت صـــدارتها ىــان رم

علـــى اأســـتعداد للرحلـــة، بينمـــا لبرـــت القضـــبان تعـــدو فـــو. الدلنىـــات، حتـــى تنـــاءت 
ــرفح الغ ــاء عــن  ــت إأ أن راح ي ــان من ــا ى ــين أشــلار العصــافير، فم ــت وب المســافات بين

 لسدص في غضب. 



9 
 

 مللة أدب ونقد                                                          
 1995أغس ح                                                          

 
 
 
 

 محاولة للجلوس في ثقب إبرة 
فــتم عليهــا...  بــد أن يغــر. الضــي  صــدرص... ولــدها... حمــدا   تــندح 

 بارتياح ى دد عرر على يد أبيت في السو. بعد أن افتقدها مد..
ــاد ف ــة س ــت لحا ــا بة ىان ــد أ ش ــقود بعس ــهد المم ــد الش ــ  مر ــت ب ع ــا لعاب يه

 فيت، وأ ىدر.
ــد  ــدها... أ يري ــت افتق ــين أىتشــف أن ــورص ح ــ   اعت ــى بالشــعور ال ــى أأ يبتل تمن
ــدر.  ،  ــد ... ىــد شــ  ينتهــي بق ــ  ت ــة... تلــي اللحاــة ل ــت الضــباب والى ب ــاح عقل ان يلت

 ويبتد .
اصــة وأن تلــي اللحاــة حســبت اأســتغرا. فــي حالــة العلــق والضــياص.... ف

ــة...  ــاهر... با شــة... بــد  لــ  تىــن مرــد اللحاــات المنصــرمة.. بــد ىانــت مرــد القنقان
 ومميتة..

ــان... غاصــت  ــدماص المى ــى غاصــت   ــان... حت ــادر المى ــان يغ ــت المى ــد لعل لق
  دماص في رفاو. معلونة بالعر. الفارد من مسا  لسدص.

 أعو  با ...
ــتىون  ــا... س ــ  عليه ــو يتى ــاد وه ــة   ــة، أ بلبل ــي أوضــاعها ال بيعي ــياء ف األش

 تصيب العقد، أ ى بة تقهر الروح.. إ ن... من األفضد أن يق   ولت القدي ع
 لحاة ترىتني.. ىادت تقد  دمي.  -

ــ   ــي مســاحات ينش ــة.... مشــى ف ــي األرو ال يني ــاد... دفــد ف ــ   عــن الوه ن
ــوان الغــروب التــي ف هــا الم شــيب... ابيضــاو ولههــا بــالملح... أريقــت فــو. رأســت أل

تدوســت األ ــدا  مرـــد الهشاشــة.... ت ق ـــ  األرو ب ولــاص الضـــغ  عليهــا، والـــرأح 
 تدور.

ــت تحــت أفــ  ملــون بعصــار. رمــار الليمــون،  أفــ ص حلــ   لــي النهــار... مشــى ب
بينمــا أحــت األ ــراف البعيــد. مفضــبة ب لســنة مــن الحريــ ... ســرعان مــا تحولــت إلــى 

 سحاب.لون متدح ، أرغ  النهار على اأن
علــى ال ريــ  التقــى برلــد ينــاهق العقــد الفــامح مــن عمــرص هضــي  الولــت... 

 حافي القدمين... همح في رلاءع
 ليح بيد  عصا.. هذ أع يتني عصاي ألهم بها على غنمي؟! -

 لما ا ل  يحرر حياتت من اأعتماد عليها؟!
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 لما ا رىن إليها  واد تلي السنين؟
ــاد  ــاللو .. ىـ ــاد علـــى   وعلـــى  ـــرص ندســـت بـ ــا بنســـبة اأعتمـ ــاء عليهـ اأتىـ

 ندست..  ادع
 يصلح! راعي غن  بدون عصا.. أ -

 وتاب  السير بىاهد منحن... إلتقى بغذ  استو دت بصوتت الرفي ع
 للعار  واحدا منهما. أع لديي يا لد  روبين..  -

 أفرد من ليب للبابت مصحدا...  بد أن يفلعها عن لسدص تمت ع
 لبي يا ولد .لي الح  في   -

ــت  ــة ل ــت.... أ حال ــ  نعلي ــت أن يفل ــب إلي ــانا ي ل ــد إنس ــى   أن يقاب ــى عل تمن
)بهمـــا بعـــد أن أحـــت  ـــدماص الىنيســـة والقذيـــة

القديمـــة... مـــا عـــاد بحالـــة للريـــاب  ( 1
ــا  ــة والىنيســة، ىلم ــديمين... القذي ــانين الق ــى، إ  أن المى ــى ويدن ــا يبل ــد م ــاد.. أ يري والنع

ــت م ــت ف وات ــين إ ترب ــان ب ــور ينبت ــاحين مــن الن ــت لن ــت، ى ن ــات  لب ــا... تســارعت د  نهم
 ضلوعت، ويرفرفان.

لـــ  يىـــن بالمىـــان أحـــد ســـواص... دىـــة فشـــبية علـــى يســـار الـــدافد.... دىـــة 
ــو   ــى ســ ح األرو، تحت ــة مرتدعــة عل ــان فقين ــي أ صــى المى ــين، ف ــى اليم أفــر  عل

 على أعداد  ديمة من نشر. الىراق. وعد. أناليد.
ــرب.. إ ــعر وبضــعة ا ت ــن الش ــات م ــا حدن ــة به ــة  د ــت المىتب ــى... رأ  تح نحن

ــي صــدر  ــداد ف ــاي رابضــا باعت ــقاد هن ــان أ ي ــد ى ــر، فق ــد الىبي ــا المقع ــة، أم ــة لاف أرغد
 اأستراحة.

ــود  ــة عق ــاحترا  لهــ  لســانت... هــو  ا مقعــد راعــي الىنيســة رذر و ــف أمامــت ب
ــات مــن ســد ــا  مضــت وهــو أ يــقاد فــي ندــح المىــان..  ــرأ فــي ســرص ني  وأحىــا ر األي

 القمن.
ــا ا ــى فذله ــر، مش ــي تم ــرت والت ــي م ــات الت ــد األو  ــت ى ــي إلإ ا ىان ــان ف نس

ــن  ــيح م ــذث، ل ــى ر ــي المســاء عل ــين، وف ــى ارن ــر. عل ــي الاهي ــ ، وف ــى أرب الصــباح عل
الغرابــة أن تعمــد األيــا  عملهــا وتقــو  بنىــت   ــن مقعــد الراعــي، وتمــت  الشــمح 

ــام  ــو. القم ــوان الىس ــت أل ــت احتداــت ب ــى حال ــا  عل ــت األي ــ  تبق ــا ل ــت، وم ــة علي المفلوع
الـــ اىر.، فـــ لوان   عـــة القمـــام الىســـتور، أ تـــقاد عميقـــة وقاهيـــة فـــي لانـــب مـــن 

 رأست.
 لــ  مــن غــقد فيــو  بيضــاء..  لــ  مــن غــقد فيــو  فضــراء... مــا تبقــى مــن 
المىـــان... لـــيح فـــي المىـــان، لقـــد دفـــد فـــي الـــقمن ا فـــر المتحـــود إلـــى  ر. فـــي 

ألعمــا.، تلــي التــي لــن تبقــى علــى حالهــا، فمــا فــي فارلــت ودافلــت... الــ اىر. ندســها... ا
 ما التهمتت األيا ، وما تحتدا بت، سيضعت فو. ما د. الراعي. 

 
 مىان للعباد.. - 1
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 دار المىان..
ــ   ــا. بق ـ ــتدير... األرو مغ ـ ــغير. مسـ ــاحة صـ ــن سـ ــار. عـ ــتراحة عبـ اأسـ

ــي إتســا ــت منبســ ة ف ــا  ىان ــوأ أنه ــة... ســوداء، ل ــاو صــغير. حلري . ألصــيب باأنقب
 والوحشة.

دمعــت عينــاص بســبب  ــود الحملقــة فــي المقعــد... لــ  يــر. إيمانــت إلــى مســتو  
الللــوح فيــت... رمــة أمــد، لقــد اســتيقا بعــد أن أدبــر الشــباب وولــى، لــاء ليقــود للراعــي 

 أنت أعد ندست للتلربة.
ــت فــي  ــدأ ى ن للــح علــى الدىــة منتاــرا مقــد   داســت مــن إ ا نهــو للصــذ.، ب

 دــد يقــف فاشــعا بــين يــدص العصــا، يىدــد الىــئ والمــاء ويرعــى شــ ون الغــن  حتــى  حلــ 
ــا.. ولعـــد  ــببها )!!( وياليـــت روبـــت يىـــون  ـــد ســـتر عريانـ أ يدتـــر  علـــى الـــ  اب بسـ

 هدأت.  أموالتالشا   ال   حدفت إلى ه ص الناحية تىون 
فــي  لــي العــا ، فرلــت الصــبايا تــقف للنيــد عروســت، ســب  اللميــ ، غــا  

ــذ ر ــعر ب ــات دون أن يش ــث اللني ــر يعاب ــي البح ــد.. رأ  مل ــان الني ــي  يع ــى ف ــاب، مش ي
بالديوضـــات، وأ بالشـــب  وامـــتذء، والحقيقـــة، أن الشـــعب ىـــان علـــى امتـــداد الشـــا   
ــواقص  ــا النـ ــا.... امـ ــر لليـ ــا تحـــت الســـ ح اهـ ــدفوف.. مـ ــالىدوف علـــى الـ يضـــرب بـ

معرفتهــا ســواي أنــت المىبوتــة تحــت إهــاب المتــرللين علــى الشــا  ... مــن يقــدر علــى 
 يارب؟!       

ــان المىـــان يغـــ   ــت الو ـــت، تملمـــد لســـدص فـــو. الدىـــة.. ىـ حـــين  ـــاد بـ
ــت... هــب  ندــر مــن الشــعب مــن فــو. الصــليب صــدور مفضــبة  ــا  يداعت ــالمرتلين... أي ب

 بالدماء... رؤوح سابحة في هاأت من نور.   
ــدماء.. رؤوح  ــبة بالــ ــدور مفضــ ــات.. صــ ــوار األيقونــ ــوره  بلــ رأ  صــ

 حة في هاأت من نور.ساب
ــد  ــراهي  عب ــا مــن عســح حىومــة اب ــت هارب ــر في ــ   ف ــو  ال ــي الي ــي  ل رنهــ  ف
ــة...  ــاد. إنلليقيـ ــرية والبنـ ــاىر مصـ ــد  العسـ ــت أيـ ــين ىانـ ــ  حـ ــا.. رنهـ ــاد  باشـ الهـ
ــدارح وشــباب  ــور. القافــر ب ــذب الم ــي بحــر الر ــب مصــر  ف ــى  ل مصــر  يســدد إل

 يناد .. القوا في عبد الهاد . العماد.. هتافات ترد الدضاءع لبد ال ور اليو 
تحــت قفــات الرصــا  تحــود ميــدان المح ــة إلــى برىــة مــن الــدماء.. فــتم 
عن رقب إبــر. يلــ  فيــت... مــن يحمــي ولــد فــي الرانيــة عشــر مــن غــدر الرصــا  يــا رب 

 العالمين؟.   
ــة  ــا األق ـ ــ ، أمـ ــانبي ال ريـ ــى لـ ــوت علـ ــواب البيـ ــدىاىين.... أبـ ــواب الـ أبـ

ــا متســ  الصــدر.. هــد دفعــت بنحافتهــا وتعرلاتهــا ىانــ  ت مدتوحــة للدــارين، ولــد فيهــا باب
بندســت؟... أ  انــت ىــان مدتوحــا  ــواد الو ــت علــى مصــراعيت؟... دلــف منــت.. ولــد 

 الرعية تشاري في صذ. رف  بفور عشية ىان يقيمها راعي الىنيسة. 
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ــد  ــي.. دفــ ــى وراء الراعــ ــرؤوح.. مشــ ــو. الــ ــر. فــ ــاء دوران المبفــ أرنــ
ــا   ــ  أم ــد.. رى ــاد الهيى ــ ،   ــيحيا.... عند  ــاد لســت مس ــرف...   ــتع إعت ــاد ل ــت..   غب ت

 الراعيع لت ىر أن الرب أنق ي من الهذي.
ود أن يبىـــي بـــين يديـــت... يفـــر ســـالدا، لىـــن الراعـــي عاللـــت بوضـــ  يـــدص 
ــ   يحــري  ــن ال ــى.. م ــى األعل ــت... ناــر إل ــ  عيني ــت  برف ــدأ يه ــى رأســت، فب اليســر  عل

 ؟.الي  فو. رأست وهى ترشمت بالصليب
اســتراح فــذد لحاــات انحنا ــت تحــت أصــاب  اليــد التــي ىانــت مرــد رمــار 
ســـبا ة المـــوق،  ويلـــة.. ممتل ـــة، ناعمـــة، معبقـــة بـــالعر. وروا ـــح األرغدـــة اللافـــة 

 والشعير وأورا. فقينة الىتب.
حاولـــت العينـــان الفـــرود مـــن بـــين أصـــاب  الراعـــي، لعلهـــا تســـتريح علـــى 

 العلايبي.أيقونة الشهيد مار مينا  
ــد  ــت مر ــن اللاق..ىان ــاء وأ م ــن الىهرب ــت م ــوار ليس ــا أن ــاحة أغر ته ــي مس ف
ضـــوء الشـــهب.. ضـــوء أبـــيو.. رقيـــد.. عميـــ .. دافـــ .. علـــى شـــعاعاتت، لمـــح يـــد 

 العلايبي فارلة من إ ار األيقونة، لتمنحت برىة من  ربانت ىانت في يدص.
ــت، فــ  ــا ي  وله ــت تق ــد مق  ــت   ــي التاحت ــاعر الت ــدو أن المش ــىد يب ــي ش ذح ف

ــي   ــن الض ــة م ــت حال ــى  لب ــت تصــرفاته  إل ــت، بعر ــروا ب ــن م ــو م ــت بع ــترح ل ــ  يس ل
 والغضب!

 ما ال   دف  بت إلى هنا من لديد؟
ــد.  ــت عـ ــت أمامـ ــد..  دـ ــرا ح النيـ ــوص عـ ــت ولـ ــدحة  هنـ ــى صـ ــت علـ تماولـ
رؤوح مق وعــة ىانــت تغــ   ميــاص النهــر بالــد .. ىانــت األوصــاد التــي لــ  تلتــ   بعــد  ــد 

ــة ــادت ب لنح ــالي   ع ــد ومغ ــواب الحدي ــن أب ــرود م ــ ص فرصــة للف ــت، ه ــوارح.. حلق الن
 النحاح.

نــد عنــت صــوت حــقين.. ىيــف أحقــ  مــا تريــد يــا إلهــي بديضــان الحــب، وأنــا 
 أىون في معا  األو ات ممتل ا بديضان الغضب؟.

انــدف  فــي عويــد  البــا مــار مينــا العــاليبي، رــ   لــب الراعــي، أبــد أن يىــون 
 يا إنسان..بلوارص إنسان... أنت 

ــاد.  ــة، اضــ ر إلع ــوات المرتدع ــي الى ــت ف ــب حرىت ــي ترا  ــون الت ــد العي أ يري
النـــداء أ لـــت عليـــت مـــن اللـــدران ولـــوص منحوتـــة لقديســـين و ديســـات، قعـــ ، علـــى 
ــرب  ــث ا ت ــي لــدار حلــر ، وحي ــن فلــو. ف تصــاد  صــوتت، فــرد راعــي الىنيســة م

مــام مــن غــقد أبــيو منــت، ســحبت بيــدص مــن فــو. الدىــة ووضــعت فــي المقعــد المغ ــى بق
 وغقد أفضر.

ــوتت  ــدف  ص ــد أن ت ــافتين، وبع ــت الح ــوار  دمي ــي بل ــح الراع ــة، لل ــد هنيه بع
بـــين شـــارب ىـــث ولحيـــة -بعبـــارات الترحيـــب، رأ  شـــدتي الراعـــي وهمـــا تندرلـــان 

 بابتسامة  دولية.    -مسترسلة
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 خطوط فاصلة 
 على تقاطع ما حدث 

ــة.. بســ ها تحــت  ــى تدىيــرص بغت ــ  تىــن  ــرأت المســ لة عل ــت.. رأ  أنهــا ل عيني
ــى صــذ.  ــوات حت ــي الفل ــوف ف ــي والعى ــد. العصــار  واألماس ــت ولي ــد ىان ــة.. ب اللحا

 فلر اليو  ال   ل  يصح فيت ديي عشة الىتاىيت.
ــر لحاــة  ــب.. عب ــر. بالقل ــد، وم ــر. بالعق ــف الولــوص م ــى مفتل أدار المســ لة عل

 لت.مضت.. أدري أن المس لة التهمت منت النهار ىلت، والليد ب و
ــة..  ــة بالم ـ ــت ما ـ ــةكك ليسـ ــارمة.. النتيلـ ــابية صـ ــات حسـ ــد. عمليـ ــع لعـ رضـ

 اض ر لمرالعتها برأست من لديد.. انبرقت عنها عد. ف و  متعرلة.. 
انبلعــت.. انشــ رت.. تحولــت شــىذ ومعنــى.. أصــبح لهــا  نــين مرــد قن 

 النحد في رأست.. ه ص المس لة.
ــت أشــعة مــن رقــوب  ــ   تســربت إلي ــوادر فــي صــباح اليــو  ال ــت ب الشــباي، حملت

ــتح  ــباي، اند ــا الش ــ  به ــي  بضــتة دف ــة ف ــورت ال ا  ــت، تى ــتنهاو  ا ت ــى اس ــدفء عل ال
ــ  ا ن فصــاعدا عــد   ــرر من ــن الضــوء،   ــ . م ــي ناف ــت رأســت ف ــى مصــراعيت، غر  عل

 إهدار الو ت بالمنا شة والنار.
ــقا.، تتوالــد  ــ ور اإلنش ــوات دافلــة ب ــلر األص ــرد.. تدــرخ.. تش ــة تف المنا ش

 د األرانب، ولربما بتفريلاتها تضيف إلى القلب ما يولعت.تنسد مر
لىــيذ يــ تي واحــد مــا،  -عــن التدىيــر -أبــد مــن اإل ــذص إ ن، ولــو ليــو  واحــد 

 يفب  فب  عشواء، فتنقلب مواقين من حولت.
 ــاد فـــي ندســتع إ ا لبـــث ســادرا فـــي التدىيــر، لـــن يلنــي ســـو  الح صـــر ، 

ــب.. ففــذد الناــر، مــن الضــرور  أن ي فــ  شــه ــا  القل ــرا، يعتصــر ني يقا.. يفــرد قفي
يــدفن يتنــاود  عامــا، شــرابا.. تدضــي بــت األحــواد إلــى معــادأت صــعبة.. تصـــبح 
ــاعر  ــن المش ــة م ــ  اإلصــابة بتفم ــان بالدضــذت، م ــوث المى ــة.. تل ــي النهاي المحصــلة ف

 المدقعة بسبب عد  نهوو ديي عشة الىتاىيت من سباتت.
لـــ   أصـــبتت فـــي حياتـــي أ يســـاو  ولعلـــي بعـــد فـــوات األوان تىتشـــف أن ا

ــي  ــ  ف ــ  يب ــت ل ــ  ب ن ــد تدال ــدميي، و  ــدوح تحــت   ــي المس ــن عــر. لبين   ــر. واحــد. م
ــدون  ــري ويري ــون أر ــ ين يقتد ــين الىــد يلــر ، الشــ  ن تلر ،وال ــد ب العمــر ســو  القلي
ــن  ــاألمر، فم ــن أرو الحســي والصــبار، علــد ب ــدامي م ــ  أ  ــرون، لتقتل أن يســبقوي ىري

ــبقت، وســب  دوران الشــمح دعــاو  النلــاح إأ ين ــاء س ــد إ ا ش ــافر الق ــار، ب تاــر المس
 المتعرر. بفيو ها بين  دميت، ه ا النوص من التدىير العقلي.

انــدف  ىالشــذد، اندتحــت لوارحــت تحــت انريالــت فــي حبــور، هىــ ا يصـــبح 
ــى  ــو. رأســت، حت ــ  ف ــا صــدفة تحل ــى به ــة إلتق ــاحي حمام ــي اــذد لن المشــي رىضــا ف

قعـــة ضـــو ية متحرىـــة، ولمـــا ســـ مت مـــن الـــدوا ر التـــي غـــدت فـــي  لـــب الســـماء ىب
رســـمتها، ىســـرت حـــدود النق ـــة البيضـــاء، رفعـــت ىشـــراص مرىـــب مـــدبب ال ـــرف، 
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انتقعــت مــن صــدرص الفدقــات، فــي التــو ان لقــت عقيرتــت، ارتدــ  صــوتت علــى شقشــقات 
 العصافير.

العليــب فــي األمــر، أنــت حــين ولــد ندســت فــي نشــو. ال ــرب اغرور ــت عينــاص 
ــدموص،  ــ  بال ــت من ــ  عن ــ  ينق  ــاء ل ــو أن الغن ــت.. ل ــا ندس ــب فيه ــت يؤن ــة ى ن صــمت لحا

 ال دولة لما وصد ا ن إلى حد اإللهام بالبىاء.
ــادعى  ــ ص الحــاد، ف ــاد عــن ه ــت يســت ي  اأبتع ــود أن ينســى، أو يتناســى لعل حل
أن  ــذو. صــوتت  ــد أرــارت ىوامنــت، وهــقت النبــات، ور صــت أعــراف الشــلر، حتــى 

ــا  ــاص، لم ــت عين ــر ارتاح ــي م ــياء الت ــد األش ــى ى ــار  عل ــاد أ يب ــن لم ــت م ــىبت روح تس
ــ  ر صــة  ــد م ــعف النف ــاوب س ــي .. تل ــة والنش ــن النهنه ــدا ع ــب؟ بعي ــود للقل ــا... أيع به
ــريح الســعف، أفــ ت رؤوح النفــد معهــا فــي  هدهدــات النســي .. مــر. أفــر ، ناوشــت ال

ــو. و ــها بق ــن ندس ــدفاص ع ــ  ال ــتعملت ح ــة، اس ــن العقل ــرود م ــا للف روح عاصــدة، دفعته
ــة علــى لارتهــا، فــي صــف تميــق بوحــد. الضــعداء  ــد  أمــا التــ في، مالــت ىــد نفل غوا 

 الريح وقفيف العواصف.
انعىســت اـــذد الســـعف علـــى اللســد المىشـــوف للشـــمح والريـــاح.. انـــداح 
صـــوت اإللهـــام تمامـــا، أصـــبح تغريـــد. علـــى  ـــرف شـــراص فتـــى يلـــوب عـــرو 

 السماء.
أدفلــت إلــى  أنهنــاي.. التقــى بالحمامــة التــي دغــدغت ىتدــت بمنقارهــا بعــد 

 القلب السرور باألرو التي يلر  فيها.. إليها.
 فو. أ  مد. من المد ات يلر .

ــدير صــدرص يتصــاعد ــة، ه ــين  ضــيبي الســىي الحديدي ــت ب ــ   انتامــت ف وات م
ســاي الف ــوات.. صــاحب و ــ   دمــت صــوت مــن حلــر مــن قلــ .. مــن رمــد.. ت إيقــاص

 تي.. سم... شام، فرفم صوت نفيد في صدرص.
ــ   ــب  أن تىل ــن س ــا  م ــدتين أم ــا. الش ــ  بت ب ــاح معل ــون.. النل ــد صــعب يه ى

ــو  بـــت، لىـــن بعـــد  ــيد  أنإلـــيه  حـــود مشـــروص ود أن يقـ ــ وا منـــت الىـــذ  بالتداصـ افـ
 ولده .. في سرية فبيرة، يسبقونت في التندي .

ــ   ــ لي، ا س ــوح أأل ــر يب ــن  بس ــر ونتلم ــاد أن يس ــي ى ــ لة الت ــت المس ــد بات ، فق
ــى الف ــو.  ــي إل ــي  ل ــا للشــمح، ويعــود الدضــد ف ــر، تســعى حرير يلهضــها ب ــود التدىي

 الصحيحة.
ــا  ــي يعرفه ــة الت ــن المح  ــار م ــوب الق  ــن رى ــد ع ــدتين، ابتع ــى الش ــ  عل أ ب
أصـــحابت تحســـبا مـــن أن يىـــون أحـــده  يرصـــد تحرىاتـــت، ولىـــي يـــدع  الف ـــو. 

ــرىو ــر ال ــار  الصــحيحة، نر ــد الق  ــت يصــد  ب ــديه .. لعل ــة ل ــر الم لوف ــ  غي ــي ال ري ف
 حتى يستقلت من المح ات األفر .

غيـــر أن تـــاي تـــي.. ســـم.. شـــام، انفدـــو إيقاعهـــا علـــى صـــوت ارتدـــاص 
لها ــت.. تعرــر الف ــوات الب ي ــة تــدف  أفىــارص.. لــ  تعــد الف ــو. ت فــ  راحتهــا علــى  ــدر 
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ــدت الف ــو ــد أن يتلاوقهــا، امت ــي يري ــ  المســافة الت ــق الصــغير الوا  ــر الحي ــاد لتعب . بالى
 بين ىد فلنىة وفلنىة.

 قل .. قل .. قل .
 فل ة من الرماد المشبعة بلون القار.

 أحلار مدتتة.
إلــى متــى تاــد األشــياء فــي ضــالتها وتلــي هــو وتلــي منهــا  امــة، ترغمــت علــى 

 اأنحناء واأهتما  بها؟.
ــ  ا ــن    ــت م ــى ىعبي ــالفوف عل ــعور ب ــن الش ــوص  م ــت ن ــننة داهم ــت المس لباقل

ــوص  ــي بهــ ا الن ــين فلنىــة وأفــر .. لمــا ا أ يبتل ــ  ب ــى  ــود اأتســاص الوا  المدروشــة عل
ــد  شــر مــن  ــب مــن الحــ ر، إأ أن ال ــرغ  مــن اتفــا ص لان ــى ال ــ ؟ عل ــر العمي مــن التدىي
ىعبيت، يــا ليــت الهمــو  انتهــت عنــد نــقف الــد ، إنمــا تلاوقتهــا بحيــث لــ  يعــد رمــة متســ  

ــاء، ولشقشــقات  ــت للغن ــد أن علي ــيو معــدأت الســرعة -العصــافير، ويعتق  -مــ  عــد  تفد
 أن يصد إلى نهاية الشري  الحديد  الممتد.. من أين؟

ــا ــت  م ــت، أعش ــن حوالي ــر. م ــا ىري ــدا أن القضــبان، صــنعت ف و  ــت لي يدرى
 عينيت باللمعان الحاد، المستمد من عم  قر ة السماء، وحد. ضوء الشمح.

ــ  ارق فــي التــو، ومــو عقلــت ب بـــ بات نقــرت د ــات  لبــت  دــ  صــدرص الب
ــي  ــى ن ان دي ــر، عل ــبذد الدل ــد ان ــت ن    عن ــت للوصــود ب ــ  ندس ــا، فهي ــت لتلاوقه دفعت

 عشة الىتاىيت.
هــرم بتصــبعت صـــدرص الغــار. فـــي العــر... ان لــ  منـــت ديــي وحمامـــت.. 
ــدروح..  ــغ ال ــت أبل ــى ولهــت إمــارات التعــب وهــو يع ــي بنقنقات ــديي وبانــت عل ــاءب ال تر

ــت. ــاب ب ــ ، أه ــي أحم ــح أن ــات، إن ــد الدلنى ــنه  ع ــدو بم ــاب  الع ــي.. ت ــى ألم ــي تنس . لى
وأنهــ  فــدعوي، ضــ  اهتمامــي فــي األعــداد التــي يلهــ  بهــا لســاني، حقــ  مســتقبلي فــي 
ــرىو بــ ىر أعــداد  ــهر فــي مىابــد. ال ــا واتســاص فراغاتهــا، انص ــاد النســيان بعمقه أفع

ــ وا  ــ ين أف ــد ال ــد و ب ــار، ب ــد الق  ــوف تصــد  ب ــات، ولس ــت الدلنى ــذ ، فت لق ــي الى من
 ..52، 51رؤوسه  بالبري  تحت وهي  األضواء 

ــيق    ــ ن س ــا لــر  ى ــ ن م ــ .. أيســت ي  اللــق  ب ــر تو  ــى غي ــد عل ــد العق تملم
 لو أنت ىان تو ف عند ارنتين وفمسين وتسعما ة بعد األلف؟.

حســبت إعمــاد العقــد حتــى أ يــرت  عليــت عنــد  ىــر عــدد مــا.. حســبت اأهتمــا  
 الصحيحة وراء بعضها.  بترتيب األر ا 

فىــر بتلديـــد الــ هن، ان ـــرح الــت علـــى الغي ــان احتـــدمت بصــدرص رغبـــة 
الغنــاء عنــد ســا ية تــدور، تمنــى أن يعــود إلــى اــذد لميــق.، وان ي ىــد لبنــة بمــم مــ  

 فود حراتي، ر  رو  صدرص بمياص  لة سمنود  حتى يتلش  باأمتذء. 
72 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81. 

 ت عبارات التشلي  من المار.، حاي بتصديقه عتصاعد
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 ه ا الندارة البشر .
أمــا النــا مون، وهــؤأء الــ ين بــاغته  بــاإلن ذ.، فقــد داح علــى تعليقــاته  

 دون اىتراثع
 يلر  مرد النهر..
 مىشوف الاهر.

 عر... عر... عر..
99 ،100. 

ــى  ــد مصــرال عل ــقاد الني ــوبر .. أ ي ــبان الى ــد،  ض ــو. الني ــدت ف ــدف  امت الت
مــن تحــت البوابــات الحديديــة، وحينمــا ىــادت  ــدماص تنقلــ  علــى رؤوح المســامير التــي 
ــانوا وراءص  ــ ين ى ــاء ال ــعر أن الفبر ــح ، ش ــقد وش ــت ل ــات بقي ــى الدلنى تشــد القضــبان إل

 أصبحوا أمامت.
ــرا،  ــوبر  متحس ــور الى ــى س ــى عل ــت، إنحن ــن رلل ــب م ــرد. الشبش ــت ف انفلع

ــة فــ  ــرد. المتهاوي ــى الد ــث يناــر إل ــو. صــدحة لب ــا ف ــى ولهه ــ ت عل ــى انىد ي تحســر حت
النيـــد، بينمـــا مـــر. الق ـــار بلـــوارص، ممتل ـــا ب ا ـــة مـــن الحديـــد والىهربـــاء والبشـــر، 

 والىراهية.
 عاد أدرالت، لرت وراء ىعبيت ف و  رفيعة من الدماء. 

   
                                                                                                

 مللة الرقافة اللديد.
                                                                                                     

 1999أىتوبر  
 
 
 
 

 اللعب برأس المغني الذي سكت
ــذ  ــة ب ــد غرف ــا، أصــبح مر ــان حوله ــف إرن ــى نتيلــة أ يفتل ــت وصــد إل رغــ  ان

ــت  ــدرانكك تحـ ــود لـ ــابقة حـ ــت السـ ــى اهتماماتـ ــاو إلـ ــر بامتعـ ــندح، ناـ ــواغ  الـ ضـ
 األصود الممتد. والشرايين الموصولة بب ن األرو.

ــدص  ــا، وحـ ــا.. رراءهـ ــا..  ىاءهـ ــد. ىلهـ ــي، البلـ ــو الحقيقـ ــت األرو هـ ــا تحـ مـ
ــت  ــف مع ــد يفتل ــات.. أ أح ــدران اللبان ــى ل ــورا عل ــر.، ومحد ــد األس ــى أح مضــلعا عل

 ور.حود الس ح ال   فقد الصلة بالل 
لعــد. رــوان، فضــ  لشــتى اأندعــاأت، صــار بــذ عمــد.. رمــة وتــد بــذ فيمــة.. 

  دمان.. يدان.. ل  يصنعوا في حياتت سو  بعو الحما ات.
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ــدأ  ــد يبـ ــ .. هـ ــلت ال ريـ ــي ضـ ــاد التـ ــن األوصـ ــتفل  مـ ــى الـ ــم  علـ صـ
 .. أ  باليمنى؟.باليسر 

ــت،  ــا أمامـ ــى، يدردهـ ــد  اليمنـ ــد القـ ــحوبة بمـ ــة مصـ ــباح، حو لـ ــد صـ ــة ىـ بدايـ
ــاب األصــد اء،  ــى ب ــد، يصــد إل ــو  اللي ــا، مــ  هب ــة  مــن وراء ف واته ــد راني يســحبها بع
بملــرد مــا يرفــ  عينيــت فــي ولــوهه ، تــنعىح علــى حد تيــت صــور. مــن صــور اإلنهــاي 

 والررارة.
ــب ،  ــت بقصــب الس ــي حيات ــنه  ف ــد م ــق أح ــ  بد ــداءون، ل ــ نه  ع ــت ى ــدو لعيني ب

 يراوده  حل  ىد ليلة. عادوا نفر النهار بعر. غقير امت  لداف المذبح
ــى ىــد واحــد مــنه  أن يضــ   متــى يفــت  مــن أولــاص اللســد المنهىــة؟.. يتمن

 رأست على األرو ويغ  في سبات عمي .
  الت يمناصع

 ر ب حياته .. أنعشه  بش  من عندي.. -
ــة  ــبم بالريش ــي، ن ــراب الق ن ــن الل ــود م ــحب الع ــان، س ــد األرى ــي أح ــ  ف  ب

 صدرص.. فد  األوتار، حدق اليدين والقدمين ألن تقود لتع 
 غن  لئصد اءع احبي. -

ــى  ــدون الحــب وأ ســير. الحــب، رد الدعــد فــي ندســت، دفعــت إل ــدا أنهــ  أ يري ب
 شعور بالوحد.، وأنت م فوف، بد وانت أ  يمة لت.

ــا تت  ــت س ــبب إ  ىان ــي الس ــت ه ــت ىان ــ ن  دم ــاد ب ــى اأعتق ــيح إل ــ ص األحاس ه
 تتو. دا ما للسير إليه .. لقد غررت بت  واد اربعين عاما، أنها تستاهد الق  .

لــ  يىــن الو ــت ليســمح لــت بالتريــث، لــيح أمامــت فرصــة للملادلــة، البتــر 
 .عذد نال  لقد  أ تعرف حتى ا ن ىيف تدب على األرو وإلى من تسير؟

ــذت  ــا  العلـ ــا أمـ ــف، فردهـ ــ  المو ـ ــار بحسـ ــوات الق ـ ــة أصـ ــت  عقعـ عللـ
 الحديدية،     عليها اأتصاد بعقلت، في التو    ف  بها في صندو. القمامة.

حلــد لمســافة  صــير. بقدمــت اليســر ، نلمتــت الســا. مــن عنــد الدفــ .. مــا 
عــادت تســت ي  وحــدها أن تتحمــد عــبء اللســد الرقيــد، حــدفها هــي األفــر  أمــا  
ــود،  ــداد، ىــ ن لســان حالهــا يق ــت الدهشــة حــبن لمحهــا تمشــي امامــت باعت العــدأت، اعترت
ــتقلة..  ــا.. مس ــارح حريته ــف تم ــرف ىي ــا تع ــي.. أنه ــن أهوا  ــ   فلصــني م ــد   ال الحم
تشـــ  ال ريـــ   ـــدما أ ت فـــ  مـــن مفـــت أ  إشـــار... انهـــا حـــر... أ ســـبيد للســـي ر. 

 ين، وم   لي تسير. عليها..  د  بذ لقص.. أ  لب لها.. بذ عين
لىــــن عنــــدما تىلمــــت أحنقــــة صــــوتها،  ــــد  ىانــــت تمشــــي فــــي الوحــــد 

 والقا ورات.. ما ا ىان ينتار منها؟..
 لقد ف لتني في ىد  ري  سقتني إليها.  -

أىتشــف أن لهــا لســانا ســليما وصــوتا أعلــى مــن صــوت رأســت.. فــاف أن 
 يدضحت أمرها، أبد من العمد على إيقافهاع
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 ة؟.إلى أين أنت  اهب -
ــف  ــت، إضــ رتت للقح ــن حيات ــاف أن تدضــحت وتلع ــا، ف ــت اهتمام ــر  ول ــن تع ل
ــ   ــت تحل ــت، دون  أن يــدر  أنهــا ىانــت تســعى لشــ   ريــ  ال ــو. إليتــت ويدي وراءهــا ف

 بالمشي فيها بعيدا عن أولاص القلب.
بعــد لهــد وعــر.، وصــد إلــي لورهــا تلقدهــا فــي حضــنت ضــغ  عليهــا حتــى 

يــت بالــدماء، أ يســت ي  أن يــدفنها فــي صــدرص، أ تندلــت منــت وتلرســت... أغر ــت يد
ــتم  ــاد ال ــرف، ف ــ  أل ــالموتى، ر ــة ب ــر. ملي  ــن مقب ــر. ع ــان عب فاصــة وان الصــدر ى

 عن انسب مىان، حدفها في المصرف ال   يعبر الق ار فو ت.
ــد  ــرم، نق ــي اله ــتمرارص ف ــا.. اس ــرم ب ــن ىده ــى، ه ــدص اليمن ــت ي ــدما أىلت وعن

ــا.  ــن حي ــا م ــا وله ــتإليه ــت إ اأم ــد ب ــن الىــف وصــوتها  ، ىان ــو  بتقبي ــا يمناهــا تق أىلته
 يصعد م  الحل ع

 يا تر  يا ىدي ستسلمين على من؟.  -
أمــا يــدص هــو، فقــد فشــلت  ــواد ســنوات اأنتاــار.. أ أحــد يشــد عليهــا.. يــد أ 
يشــد عليهــا تصــير مرــد  لــب أ يعــرف الدــرح.. أنــت لــن يحــقن إ ا تفلــ  منهــا وضــعها 

ـــ    اليمنـــى، لـــ  يبـــ  ســـو   دـــ  صـــدرص، مقبرتـــت تحـــت العلـــذت، اليســـر  أوأ، ر
القديمــة، انتــقص منهــا رأســت، مشــى بــدون لبانــت، بعيــدا عــن ندــوح األعمــد. التــي الــت 
ــرح  ــت رأح صــغير، ف ــى ل ــا تبق ــدفن وأناشــيد البعــث، ىــد م ــى ا ن لشــعا ر ال تحــتدا حت
ــاح  ــة ب ىيـ ــارو المحملـ ــا علـــى ال ريـــ  حتـــى ا تربـــت مـــن عربـــات الىـ بهـــا دحرلهـ

 لت للحو  عالق ن..  ا
 سي ف ون الق ن إلى إنللترا.. أما أنت فلن يسمحوا لي. -

 ل  يرد الحو  .. فن ت أما  الحصان، س لتتع
 ما رتبة ه ص األ  ان".. أنت تحمد بذ شي   نا  صير التيلة. -

ضـــربها الحصـــان بقدمـــت، ن ـــت بلـــوار التلتـــوار، الـــت ترتدـــ  إلـــى عـــد. 
  بد أن تصد  باألرو. أمتار

ة، ىانــت الشــمح  ــد غ ســت فــي المغيــب، ميعــاد فــرود فــي تلــي اللحاــ 
 األوأد ال ين يشتغلون في سن ال دولة بمحل  األ  ان، صاحوا فرحينع

 ه ص الىر. الم ا ية أفضد من ىر. الشراب. -
ــتلعب  ــا س ــدا ألنه ــعيد. ل ــي س ــت رأح المغن ــريقين، وىان ــى ف ــه  إل ــموا ندس  س

ــ  ــغ حــد ال ــا، بل ــا حقيقي ــدأت تمــارح حب رو. إ  أحــرقوا بهــا عــد. أهــداف مــ  األوأد، وب
 في المرميين، وحين صاحت في احتلادع

 هناي هدف صحيح ل  يحتسب بعد!
ــرو  ــنانه  وفــ ــين أســ ــبه  بــ ــاد لذليــ ــ وا أ يــ ــ عر، أفــ ــيب األوأد بالــ أصــ

 صا حينع
 ه ص ليست ىر... انها رأح عدريت.
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 شعاع في خيمة البوح
 يا ورد. في لنتي.. يا لنة في وردتي.

ىــان يســتقبلها، ىلمــا رنهــا ب هقولــة مــن أهاقيلــت، رــ  يقــود أنــت عــاد فــي التــو 
فراشــة علــى الصــدر مــن عينيهــا إلــى عــرح يريــد أن يقيمــت الليلــة، فهــد يحــ  ا ن مرــد 

 أ  على الرغر؟.
ــات  ــتعد مف و  ــت تش ــت إب  ــت، تح ــد ل ــا أ مري ــات ىم ــد األو  ــي ى مضــى ف
القبيلـــة، ىنق ـــة صـــغير. فـــي مـــد  مترامـــي األ ـــراف، وســـ  فيمـــة تـــدف ها أندـــاح 
ــي  ــت القهــو. تحــت أشــعة   ــر  الشــمح الت ــد ل ــا وهــى تع ــر  رأســها وفياله قولــت، ي

ــد  ــد اع ــت   ــر  ندس ــد، وي ــعف النفي ــد س ــ  تتفل ــى لمي ــي ر عل ــاعر رب يس ــود مش لقب
 أ راف الدنيا. 

ــب ،  ــي شـ ــافها فـ ــوت ارتشـ ــت  صـ ــان.. امـ ــي الدنلـ ــو. فـ ــا القهـ أدارت بقايـ
ــات  ــي أو ـ ــف فـ ــدور وتلـ ــت تـ ــا ىانـ ــة، ىمـ ــر. رانيـ ــابعها مـ ــين أصـ ــان بـ وأدارت الدنلـ

 العصار  حود بداوتت، وف رتت.
ــة ــا ليل ــر بهم ــت قولــة شــابة أ تم ــي الســبعين، وىان ــت شــيفا ف ــان رحوم إأ  ى

ــ   ســي ود  ــراث ال ــدفن والمي ــالتدىير فــي إلــراءات ال ــة ب ــت فيهــا عــن اهتمــا  القبيل وتحدر
 من بعدص ل ويت.
 حقا.

أنهـــا ستصـــن  ىـــد شـــ  بشـــىد أ ـــ ، ســـتموت بلـــوارص بعـــد أن تىـــون  ـــد 
ــ رر مــر.  ــ  يت ــت ل ــت ى ن ــت منا ب ــان الرمــاد لوحــا مــن الرفــا  تحدــر علي وضــعت فــو. ىرب

ــ   نىــم رأســت، واحــد. بحــديرها المىــرور، مــا ىــ  ــت نحــى فنلــان القهــو. ال ــت إأ أن ان من
و لـــب إليهـــا ان تشـــد الحـــقا  علـــى وســـ ها و ـــاد حصـــان علـــوق يغنـــي.. حصـــان 

 علوق ير  .
تقصــ  بلســـدص وهـــق ردفيــت، و لـــب أن تـــريح أعصــابت مـــن اولـــاص الـــدنيا 

 وسفافاتها بالر  . 
  التع

 يا رحومة..  أنت ىبرت. -
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ــ  ا ــ  نواف ــ  لمي ــا لغل ــدت ارتياحه ــى أب ــتماص إل ــاب  اأس ــو يت ــان ه ــة، وى لفيم
ــى  ــد  عل ــا تص ــت أنه ــد إلي ــذ.، في ــى اإلنغ ــاعرها عل ــ دا. مش ــاعرص واص ــار مش إندل

 اإلنغذ..
ــح ىنــت  ــا ا أ نحــب؟ أم ــوت نفــر.. لم ــتمعت إلــى ص ــا أنهــا اس ــد إليه وفي
ــدفلني  ــن ي ــى م ــة إل ــذ بحال ــبحت  د ــباح صــرت مضــغ ة، ا ن أص ــي الص ــة، ف علق

 لى صدرها.تحت ه ا الىساء، وأشار إ
هلــ  علــى الرــد  واــد يمــت  مــن الحلمــة لعــ  اللــبن الــ   ســاد علــى 

  رفي فمت بلسانت، وهو ير  المذ ىة حين رفعتت إلى سماوات  ات ألوان متعدد..
علــى بــاب الريــان، اســتقبلت البســتاني، أهــداص ورد. فضــية، همــح فــي أ نــت 

 ىلمة شىر، ر   ادع
 ت هب الفيمة من بعد  بددا.ىنت أريد أن أرل  الموت حتى أ  -

 ابتس  البستاني و ادع
 هناي من سيتولى   لي األمر. -

ــب   ــد أن يهـ ــدرها، و بـ ــت بصـ ــي لبهتـ ــو يحـ ــباحا وهـ ــو  صـ ــت يقـ ــد ندسـ ولـ
 المساء، تمرغ على تنهيدات القلب، وتساءدع

 هد الو ت ىان مساء؟. -
ــت  ــرن. فضــية، انعىس ــد م ــت مر ــي الو  ــي  ل ــت ف ــة ىان ــماء البادي ــ ىر أن س ي
صــورتها عليهــا، إ  و دــت عاريــة  فــي  ســت مــن النحــاح، وهــو وا ــف بلوارهــا بيــدص 
ــى افتللــت العضــذت، أفســحت أمامــت  إبريــ  مــاء، لعــد يصــب منــت علــى رأســها، حت

ــ  وحو ــاص، رـ ــي فذيـ ــد فـ ــا  النحـ ــعد نشـ ــث صـ ــت، حيـ ــ . لقلبـ ــان مدالـ ــاأ ىـ ــت ملـ حـ
 وارتعشت ب نها في مولات  صير. من التنميد والفدر. 

 أسرص يا عبد  . -
ــاص يرتــدص ويىــف عــن عبرــت، وســمعا أ ــدما  صــاحت علــى أبنهــا البىــر، لعــد أب

 تدب أ دا  تدب فارد الفيمة.
ــت أن يســحب الدو ــة )البشــىير(  ــت إلي ــت،  لب ــى  دمي ــا اســتدار رحومــت عل ولم

ــي لــ  ــروق ف ــمار المغ ــو. المس ــن ف ــ  م ــف برف ــة بل ــى متم ــت ه ــة، وىان ــة عتيق  ص نفل
 لسدها بالدو ة وتقود وهو يضحي على تصرفاتها التي اعتبرها صبيانيةع 

 لما ا افترت أن ترتمي على صدر  ا ن؟! 
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 أوالد الرجل الذي يغرق 
 دــا لســدص علــى ألنحــة األمــواد، ســمعه  يقولــون غريقــا، قولتــت وأوأد 

 ىله  أعلنوا عن غر ت. البيو والحمر والصدر والسود...
ــد أن  ــا  ، وبع ــد الش ــت قب ــت  دم ــد أن لحس ــى بع ــ ، حت ــت الغري ــ  يصــد. أن ل

 ابتعدوا  لت أصواته  تدو  في أ نيت بشتى اللهلات على الضدتينع غري . 
فــي  لــب الهــدير والصــفب، انــدف  مــ  األمــواد إلــى بلــدان رأ  أهلهــا يدــرون 
أمامـــت وهـــو علـــى أعـــراف مولـــة، رفعتـــت إلـــى الدضـــاء، علـــى مقربـــة مـــن بيـــوت 

ــددت ا ــوص تبـ ــاص بولـ ــ دمت عينـ ــت.. اصـ ــو. يعرفـ ــى أ  مفلـ ــا علـ ــتم فيهـ ــحاب، فـ لسـ
 مذمحها و د  ابت في أبفر. الم ر.

ــت  ــر ، فني ــا  م ــادع ي ــين،   ــة المحب ــتهاء وغاي ــ  اأش ــن حل ــرب م ــا ا ت وحينم
 عمر  أبحث عنها.

 ابتعد عنت وهو ينحف ويشف ويتحود إلى شىد رمر. موق فضية.. 
لــاد، لىــن مســافات مــن عــد  التقــدير، دفعتــت أرســد مــن هنــاي نهــرا مــن اأحت

ــي  ــاء ينع ــ  ل ــا، ر ــين عام ــ  أربع ــي حضــانة أمه ــرىه  ف ــت ت ــوا أن ــن  ادع ــا  م ــة أم فلس
 حياتت. 

ــي  ــبب ف ــى الس ــ  ه ــا صــنعته .. أمه ــي ا، أن ــانوا أ ش ــودع ى ــو يق ــي وه ــاد يبى ى
ــاد   ــابور القوافــد التــي  ــي التيــت، ســ د عنهــا ح عصــف الريــاح.. أربعــون عامــا ف

ــد ل بــ  ــ  ترح ــة، تقضــي معا ــة محترم ــت ىقول ــا عاش ــم  أنه ــاار، س ــا  أو اته ــته  م تل
ــن.. هنــاي، تقولــت مــن )ليلــت( وىــان  ــق  مــن شــلر. التدــاح فــي واد  لــان ل يس

 ينسد منها ىد ليلة م ة ألف من الشيا ين.
ــاص صــوت ــة(.. أت ــن  )بى ــي ب  ــا ف ــؤاد ارتلاف ــان الس ــون  وى ــن ى ــث ع أ تبح

عــن التىوينــات األولــى، ستصــادفي إبهامــات ، مســتغلقات، ىــد مــا  وهمــي، أ تســ د
 يمىن عملت ا ن، أشعد شمعة في أعما. البحر، لتىتشف الحقيقة فدوشا في  لبي.

مــن هنــاي، مشــى إلــى نهيــر بقدــر البــواد .. وحيــدا بغيــر أنرــى.. فلــ .، إمحــى 
نمــت ببيــت العمــاء عــن عينيــت... رنهــا فــي الحانــة،  الــت ســحبتني أشــباح الليــالي و

 شارد بعد ان حديت أ دامي في البحث عني.
رداءص عليهـــا، وســـىبت  بتلقـــاءعمـــن فعـــد فيهـــا، اىتدـــى   لهالـــ  يـــرد أن يســـ 

ــت  ــ  اندتح ــت، ر ــربا من ــة.. ش ــة عصــير الغواي ــن رمال ــ ح م ــا ى ــو. بقاي ــدموص ف ــاص ال عين
ــتتحـــت  ــوء  أ دامـ ــيان علـــى ضـ ــا يمشـ ــاحبها وهمـ ــريح تصـ ــعاب، وىانـــت الـ نأف الشـ

 شتعلة أما  الفيا  حتى وصذ إلى مصر، وهناي دفد عليها. النيران الم
وفـــي صـــباح اليـــو  التـــالي، نـــقد إلـــى ميـــاص النهـــر ليغســـد لســـدص، انقلقـــت 

  دمت، لعبت األمواد بت، فقاد لمن على الضدتين أنى ...
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لــ  يصــد. أحــد، ومضــى ىــد واحــد مــنه  يــدف  لســدص بعصــا بعيــدا عــن 
 الشا  .

 
       1999ديسمير                                                            
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 مدال . فلف ستا ر المساء. •
 أصوات الندح تهب على الرياح. •
  نينة الع ر الدارغة. •
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 حرا   عود الىبريت. •
 سبا. في دا ر. المحي  •

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المساء. مفاجأة خلف ستائر 
  التع 

 أستا  .. أ ت ت ا ن. 
ــ  تفا بــت بـــ "يــا  لبــي" وأ يـــ "حيــاتي"، وإنمــا بــدأت حــديرها المقتضــب  ل

 على غير العاد. بـ "يا أستا  " 
ــد  ــا، المؤى ــون  بيعي ــا يى ــي، ولربم ــر  بيع ــدث غي ــاعر.. ح ــي المش ــذب ف انق

نبرهــا، اســتم  انها ىانــت ىمــن يضــ  فــي أ نــت لســما غريبــا عنــت.. يمىنــت إعــاد. تشــىيد  
 إليها بمفتلف اإل اعات.

 أسـ.. تـ.. ا.. أ..   .
شــى د ىــد حــرف فــي ندســت عــد. فواصــد ســتا ر.. لــدران، ىيــف تحدفـــت 

 حبيبتت إلى ما وراء حدود الدواصد واللدران؟.
أن تنســى، فلــن يــنح هــو... انهــا المــرأ. التــي قرعــت فــي شــتا ت ورد الربيــت، 

 ت من  عد. سنوات على للد لسدص.أ ابت بحبها الصقي  ال   نشر أرديت
 اليو  تقود.. أ ت ت..

ــى الصــدغين،  ــف عل ــور الفري ــا. الاــذد وبر ــى حي ــة إل ــت إيقاعــات الىلم أعادت
أمـــا الحىايـــات القديمـــة التـــي لـــاءت علـــى لســـانها حـــود أنـــت اإلنســـان الوحيـــد الـــ   

 أفرلها بت ل  مشاعرص من أىدان حياتها، فهي أمرأ. لعوب..
الحقيقــة ، انــت يهــرود فــي أفــود بلســدص مــ  اــذد المســاء، وهــى الغانيــة 

 حود أغصانت. األتدافالهيداء.. ربي  أ يدعو إليت إأ من يقدر على 
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ــد  ــون بع ــت ســماعة التليد ــمعها  أنرفع ــت.. س ــالع ر وتلمل ــا ب ضــمفت أدرانه
 تقود في عا دة مشبوبةع

 يمىني أن ت تي بسرعة. -
 ألاب بعصبيةع 

 ن. د  عمد ا ل -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أصوات النفس تهب على الرياح
ــ تي فــي ميعــادص.. ســيدفد  ــاد وهــى ترتقــب هــ ص اللحاــة.. دا مــا ي ــ  عــد. لي من

 من ه ا الباب  بد أن تسق  الشمح في المغيب.
ــت  ــة، و دـ ــر. الم ـ ــا للمـ ــرن....  أمـ ــريحةالمـ ــا ...  تسـ ــة الحمـ ــعر، ألنحـ الشـ

ــة،  ــا  ات ليل ــاد له ــي   ــب ن الت ــردفين، ال ــوا ، ال ــا الق ــت بناراته ــان،  اس ــان لوقيت العين
 أنها تبدو مرد  ر  من العلين المفتمر.

ــى ــت ال ــ  انتقل ــرفة ر ــا.  الش ــبو بالحي ــو ين ــد، الل ــماء أ تح ــى س ــة عل المدتوح
اء تحــت أ ــدا  شــرفة العصــافير تعــود بــين الاــذد فــي شــيفوفة نهــار يترامــى فــي إعيــ 

 اأنتاار.
 ما ا بعد عود. العصافير إلى أعشاشها فو. أغصان أشلار الحديقة؟

ــ  أمــا  ع ــر األصــيد.. حرىــت  ــتح ىــد النواف ــى ف دعتهــا ألنحــة العصــافير إل
ــان مــن  ــى ىرب ــة النهــدين بالنشــو... أدارت النشــو. رأســها، و عــت عيناهــا عل نســمة ربيعي

صــرت صــدرها بيــديها.. ضــا ت  رعــا بســوتيان الــردفين واســتدار. العليــق.، رــ  ع
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ــرا   ســتا ر  ــة ت ــي رمال ــث  امــت ف ــاح، حي ــا  الري ــت أم ــد أن الشــرفةالصــدر، مق ت ،  ب
 ي د النهدين في لسار. وتمرد وهبات الرياح.

 من  متى والصدر يد. بعنف؟.
ــى  ــا علـ ــات حبيبهـ ــوت  ر ـ ــا صـ ــى أ نيهـ ــاهى إلـ ــب.. تنـ ــب القلـ ــ  وليـ ارتدـ
البــاب، بلهدــة لــرت، ســبقت يــدها ف واتهــا، ســحبتها مــن فــو. مقــبو البــاب.. تريرــت 
ــة  ــ ص العا د ــت به ــة علي ــا محدوف ــب أن يراه ــها، إ  أ يل ــتعيد ربا ــة ل ش ــى تس ــيذ حت  ل

 المراهقة. 
ــات ــئ لنبـ ــاعد.. تمـ ــواتر.. تتصـ ــد. تتـ ــوات الـ ــت أصـ ــؤد.،  ىانـ ــقة.. بتـ الشـ

ــا الىناســة  ــا، وهــى تلرلــر ب  ياله ــاح تعــقف لحنه ــا الري ــبو، ولــدت أمامه أدارت المق
 الملقا. فو. السذل .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قنينة العطر الفارغة 
ــا،  ــو  األود له ــو ... الي ــي  الن ــر  م ــات حري ــت ارتعش ــرفة، انتارت فتحــت الش

 ندست النهمت ويغنيت عن القولة الرانية.أبد أن تسقيت من ىنوق النهدين ما يشب   
تناولــــت  نينــــة الع ــــر، ضــــمفت المىــــان بعبقهــــا، ناــــرت إلــــى شــــدتيت 

 الدسمتين.. فىرت أن تفرلت من البرواق وتاد تلته .
ــى  ــح عل ــ تي مــن ال بيعــة يل ــداء نفــر ي ــين ففــ يها.. ن ــر ب عابــث الهــواء الحري

ــا.. ستمتصــت ــت لوارحه ــتح ل ــد تند ــد  لب ــب اإلســتلابة.. بع ــت، وبتمولــات   ل ــد فحولت بى
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ــي  ــون ف ــث أ يى ــت، بح ــ  إغذ  ــاب، وتحى ــت الب ــتدتح ل ــواء.. س ــت اله ــ   يعابر ــر ال الحري
 حياتت امرأ. سواها.

أنــت  ــاد  بعــد عــد. د ــا  ، يصــعد الــدرلات.. أنــت الــ   يصــعد، يتدصــد لبينــت 
 بالعر.، تلدف لت عر ت بشدتيها.. يلهث.

 اعملي لي فنلان شا . -
تن دـــ  بهلتهـــا، بســـ ت يـــدها بالصـــينية،  بـــد أن تقـــودع أســـرعت حتـــى أ 
و  بلســدص فــي المقعــد، و ــد رمــى  دميــت بعيــدا عنــت، وراح غــ تدضــد الشــا ، ولدتــت ي
 يغ  في سبات عمي .

  
 
 
 
 

 حرائق عود الكبريت 
ــة،  ــف ال دول ــن عوا  ــارف م ــيد ل ــروص بس ــا ية، غم ــوا س ــت،  و  ــوا حول التد

مـــت، حتـــى أ يتعـــرو ســـروالت لوســـع فـــي الو ـــت الـــ   يتمنـــى فيـــت أن يرفســـه  بقد
 أنوفه  وسيد لعابه .

 على حين ىانت األ  تقود في حبور وهى ترتمي بين أحضانتع
 أبوى  لاء من السدر يا أوأد. -

 ق ــ  شــعر رأســت، ســرت القشــعرير. فــي بدنــت.. أ  ســدر  ــد  منــت وأ  
 أب تعنيت؟.

ــان  ــت ى ــة واحــد.، وان ــي اــرف د يق ــا ف ــت أصــبح أب ــول  ب ن ــة ف ــافرا، حقيق مس
 أنت ىان مسافرا.. لىن هد ىد مسافر أ بد أن يصبح بالضرور. أبا ألربعة أوأد؟.

ــد والتشــبث بمذبســت، فــذد الضــلة انســا.  ــت، بالتهلي ــاء ب ــروا عــن اأحتد عب
إلــى نــوص مــن التدىيــر.. بــذ غرابــة... يمىــن أن يىــون أنلــب بالدعــد، وفاصــة وان 

ــوا  ــي ســنت، أنلب ــي معاــ  مــن هــ  ف ــت نســى ف ــد مــن األوأد، ىــد مــا فــي األمــر أن العدي
ــة أ ن إ ا ســل   بــ ن مــا أ يمىــن، أ يســتبعد  معتــري الحيــا. أشــياء عقيــق. لديــت.. أ غراب

 أن يىون!!
  ادع

 ..أحبا يأوأد ..  -
ــف  ــرف ىي ــربوا أ يع ــهد تس ــعر بالص ــت؟... ش ــت رياب ــة تح ــة فا د ــي ومض ف
 يلدح صدرص وه  يرددونع

 بابا.. -
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ــي انبســ  لــدا مــ  ــا فعــد ف ــيه    ــ  الشــيىوأتت ىم ــد... وقص عل ــة اللدي ن اللعب
ــارص  المـــر. األولى..ولـــدت األ  الدرصـــة ســـانحة ألن تقـــو  بتوقيـــ  األوأد علـــى الشـ

 ومعه  الىر.، ر  أحىمت رتاد الباب، حين  ىان يدير لها ويتلت إلى ناحية الناف ..
ــي ندســهاع  ــود ف ــت هــي تق ــب األوأد، وىان ــاب  لع ــاي.. ت ــن هن ــا؟.. م هــد يحبه

 هذ يريدها؟... متى ي ف ها في حضنت ىما ي ف  األوأد؟.
ــد أود عــود  ــوبيح أود أمــح، ىــان مر ــي األت ــي صــدرص بصــدرها ف ــدما احت عن
ــار فــي الح ــب .. تعــرف معنــى مــا تفلدــت الحرا ــ ... المشــىلة فــيمن  ىبريــت أشــعد الن

 ي د  النيران؟.
ــر مصــد  ــراص غي ــ ... ت ــى قلــاد الناف ــنعىح عل ــت، الولــت م ــرت علي ــا عر ة انه

ى نهــا فــي حلــ  موشــى بــورود والقنــاب .. يبــدو ســعيدا يميــد بلســدص يمينــا وشــماأ أرنــاء 
 متابعة الىر. بين األ دا .

تـــت التـــي نتتمنـــى أن ينســـحب بلســـدص مـــن فـــو. القلـــاد تريـــد أن تىـــون مر
 ينعىح ولهت عليها.. تريدص في  ارور. ع ر ترم منها على لسدها في الليد.

األولــى ناولهــا أحــد األ دــاد،  ــاد انــت تشــبث بــت فــي ال ريــ  فــي المــر. 
 وادعى الولد انت أباص.. نا  على صدرص.. سمعتت يقود وهى ت ف  الولد منتع

 ه ص القيار. للتعارف. -
 عأمامتت ىر أنها ابتسمت وهى تبس  األمور  

 من أني أعرفي من  سنوات؟.   مت ىد.ما رأيي، إ ا ىنت أنا  -
ــة.. ــا بىلم ــ  معلق ــذف  ابتس ــر أ  ف ــرد أن تدل ــ  ت ــا ق، ل ــ  ل ــد ش ــن.. ى يمى

ــ   ــا هــو وا  ــى م ــة إل ــت عــن ولــت اعتراضــها م م ن ــا هــو لــا ق تدصــح ل معــت حــود م
 أ و  ممن هو لا ق. 

ــين  ــت ب ــ  يندل ــتن أ  ش ــاي باللحاــة، )ف ــة اإلمس ــى أهمي ــت عل ــان حرت ــت ب اىتد
 يست ي  أن يلق  ب نت سيعود(.  -بعد  لي–أيدينا يضي ، وأ أحد 

ــى  ــة إلـ ــتة اللونلـ ــحب سوسـ ــارعت بسـ ــة.. سـ ــا الدرصـ ــي  عليهـ رأت أأ تضـ
ــت،  ــت بصــمات أنداس ــا ىان ــى األرو.. بينم ــردفين عل ــو. ال ــابت ف ــا.. انس ــدد.. فلعته أس

 أ يقاد ينشرها على القلاد.
ــن  ــانت، لىـ ــين أحضـ ــاء بـ ــت باأرتمـ ــح، همـ ــقو  المذبـ ــة ىـ ــتعدت إلقاحـ اسـ

ــدو   ارت ــ  ــ عر واأرتلــاف، اــد  ا  الىــر. وال ــت تهشــي  القلــاد، أصــابت بال ــ   أحدر ال
ــحب  ــها، تنسـ ــو  مذبسـ ــى ىـ ــي علـ ــت تنحنـ ــا ىانـ ــوا، بينمـ ــي األوأد أن يىدـ ــرخ فـ يصـ
ــت  ــا، ىان ــاد  عليه ــو ين ــتمر وه ــة، اس ــارد الغرف ــى ف ــة إل ــا عاري ــد أن يراه بســرعة  ب

 ة اللونلة ألعلى.تسمعت وأ ترد، وىان هو يناد  وهي تحاود أن تل ب سوست
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 في دائرة المحيط  سباق
ــب   ــد.. إ ا ه ــو  اللي ــد هب ــة  ب ــد. القديم ــى البل ــا للوصــود إل ــعى حرير ــا نس ىن

ــين.. ــاء عمــي اأرن ــا وأبن ــا، أن ــد علين ــ   -اللي ــي ال ري ــ     -ف ــوح ال ــى فت ــر عل ــد أ نعر فق
الســريين، إ  اســتعملنا فــي اأســتدأد علــى المرشــدين، وعــدد ىبيــر مــن رلــاد الشــر ة 

 ربما يغادر المىان إلى بلد. بعيد. أ يدلنا عليت فيها فدير وأ أمير.
فــي لحاــة، رب نــا مصــادرنا بــت، هــو فــي األقمــة، هــو ال بيــب اللــراح، هــو 

 محق  ا ماد.
ــت عمليــة  الشــريان أفــي الىبيــر  يعــاني مــن مــرو القلــب، يتمنــى أن تلــر  ل

ىــاقينو علــى النيــد، أمــا أنــا فســ فرد مــن التــالي، وأحــد مــن أوأد عمــي يحلــ  بافتتــاح 
 محي  التعساء.

ــىد  ــا بش ــيار. بن ــدفاص الس ــوت... ان ــر. للم ــن م ــر م ــى ال ــر.، تعرضــنا أىر عل
ــد أن  ــت، أ ب ــا نحــي  ب ــا، ىــد م ــي لــرت أمامن ــات الت صــاروفي، أرعــب ســا قي المرىب

 يصبح ورءانا، وإأ.. أ  در  ..
الســـذ  علـــى  إلقـــاءفـــي  تلاوقنـــا المـــدن الىبـــر  والصـــغر  دون أن ندىـــر

ــا   ــالد الصــغير... مق ــة.. المس ــىي الحديدي ــاي الس ــن أىش ــد م ــا بالعدي ــا.. مررن ــد منه أح
مــن إصــبعت.. مضــيدا،  بتشــار.ولــي   فــي المنع ــف الــ   أعلــن عنــت ابــن عمــي 
 عندما نعود على مهلنا سيدي إليت بن ر ن ر لت في ندست.

ــة  ــتعماد  ا ـ ــن اسـ ــد مـ ــد، أبـ ــاؤد.. أمـ ــا.. تدـ ــن الغيـــب تلتاحنـ ــيح مـ أحاسـ
ــى  ــو عل ــا يرب ــد من ــراث نصــيب ى ــة المي ــت وريق ــ  من ــوح ون ف ــى فت ــنعرر عل ــاؤد، س التد

 المليون.
ــرا.، أو ـــف ــة احتـ ــيار. را حـ ــة السـ ــ . مـــن مقدمـ ــاعدت فلـ ــي  تصـ ابـــن عمـ

ــن عمــي  ــت اب ــا رفع ــرد م ــابوت، بمل ــود الى ــا ح ــ  التددن ــب ال ري ــى لان ــدفاعها، عل ان
ــنتها  ــتمرت ألسـ ــت، اسـ ــىد مباغـ ــار بشـ ــتعلت النـ ــور، اشـ ــت الموتـ ــواء ولـ ــد  الهـ وصـ

 تتصاعد في ولت الشمح التي افتدى نصف  رصها في المغيب.
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3 
 و دة على  ري  البحث

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ت ىر. للنلاح. •
  ريقة البحث عن المذ ىة. •
 هو واألشياء األفر . •
 إيقاص الشهو. والىبرياء. •
 هد يمىن؟. •
 ف و. من نوص نفر. •
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 أ أحد يعبر النهر. •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نجاحللتذكرة 
ــ   ــى أن يحق ــن، تمن ــ ص الس ــى ه ــد أن وصــد إل ــى بع ــت، حت ــبرا بدىرت ــان متش ى

ــود المليلــي  ــاد محم ــى مســتو  أعم ــة بالوصــود إل ــ  ال دول وســوء أفــذ.  الشــرير.حل
 فريد شو ي على الشاشة.

، للـــاق أن يقـــود عـــن ندســـت انـــت نلـــح، تصـــرفاتهمالـــو حقـــ  لـــقءا مـــن 
 وسيقابد في ىد مىان بالتصدي  والتقدير.

لــ لي، وضــ  أمــا  أترابــت العديــد مــن ف ــ  الهــروب، بدايــة مــن التحايــد 
علــى النــاار والمدرســين وانتهــاء بــالدرام حتــى  تــت  عمليــات التقويــغ مــن فــو. ســور 

 المدرسة. 
ــ   ب لــت فــي غوايــة األصــد اء   بــد القدــق مــن فــو. الســور، أ يغدــد اللهــد ال

  بود ف  ت.والو وف بصذبة إلى لانب المترددين وتشليعه  على 
ــة العــا  الدراســي، نلــح معاــ  األصــد اء، وفصــد هــو لرســوبت عــد.  فــي نهاي
مــرات، ومــ   لــي ىــان متدــا ذ ىلمــا مشــى فــي الشــوارص، و ــد بــدأ يهــت  بــت ذ. 

 سوالدت، وأرسد شعرص إلى الوراء.
ــت  ــ  نلمي ــى  ري ــت عل ــاد الو  ــا   ــت، مهم ــوف يوفق ــد أن   س ــقاد يعتق أ ي

ــة فــي حياتــت ــن تو دــت أ  عقب ــغ األربعــين -المدضــلين، ول ــة  -حتــى بل عــن مقاحمــة ال لب
 الهاربين، أما  شباي ت اىر الترسو، لعلت ينلح في الحصود على ت ىر.. 
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 طريقة البحث عن المالئكة

ــي ــ  ف ــاب ين بش ــر ع ــوا غي ــح األرو،  ان لق ــدامه  أ تذم ــيار... أ  دفء الس
 رؤوسه  ترف حود سحبات السلاير المعب . بالبانلو.

ــى  ــايلوا عل ــاصتم ــو...  إيق ــة ف ــات حب ــ  ىلم ــيار. م ــيت الس ــة ىاس صــوت أغني
 حبة تحت..

ــي  ــو نلتق ــي ل ــتع مــا رأي ــاد عــابر ســبيد لندســت ىــان يفــوو فــي وحــد أحوال  
بيضــاء.. لــن تدلــ  مــن رؤيــة الســيلار.  فــي الســماء؟ لســوف تتبعــي المذ ىــة فــي ريــاب

 وهى تدوح عليي.. لن.
ــقد منهــا  ــرعة ن ــب المــار.، بس ــارفا أرع ــت ىــان ص ــيار. المباغ ــد الس فرام
ــيار.  ــود الس ــين ح ــم  الملتد ــين س ــت ح ــي رأس ــدر ف ــدد الف ــابرين، تب ــر الع ــن غي ــد م واح

 يبوفون الرلد اللالح بلوار اأص دا ع 
 س د.  يفرب بيتي.. يا أفي ب د  -

  
 
 
 
 
 
 
 

 هو واألشياء األخرى
ــار.  ــة األر.، قيـ ــى... بدايـ ــت األسـ ــتيقاا، أ يدار ـ ــرص مسـ ــى اهـ ــتلقى علـ اسـ
 صــير. تقامنــت مــ  هــقي  الرعــد وه ــود األم ــار... حلــ  يرفــد فــي ســعاد.، ســرعان 

 ما يقايلت عندما ته  بالقيا  مودعت. 
ــت ــي حيات ــو  ف ــد ي ــدفد ى ــي ت ــياء الت ــو، واألش ــة ه ــة رذر ــ  رم ــي  أ يب وأ تع

 ىنة ندست، وهى.
ــين  ــارب فضــي مــرتب  لمصــير روحــي ب ــ  حولهــا، ىــ نه   أمــا    التــف اللمي
شــتى المرافــ ، وأ تــ ىر أمــت شــي ا مــن أمــارات البشــر التــي  ــرأت علــى أفوتــت، إنمــا 
ــي  ــاء تحري ــى ولهــت إأ أرن ــنعىح عل ــين أ ي ــى شــعور دف ــا عل ىانــت ترتىــق فــي أحاديره

 مداتيح  لبت.
ــ ص  ــاد ه ــا   ــي ىيانه ــين أصــابعت، ف ــن ب ــرب م ــدعها تتس ــن ي ــد... ل ــة فري لحا

 الدضي، سمعها تليب على همهمات ب نت.. فارح.. في منتهى الر ة.
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ىيـــف عرـــر للوهلـــة األولـــى علـــى شـــاية مـــن شـــااياص المبـــدد.؟...أين بقايـــا 
 ىيانت الندسي؟.

حملــ  فــي المــرن... أيــن  هبــت عينــت، وهــو مســتل  علــى اهــرص مســتيقاا؟... 
 لمرايا المهشمة... عين فو. عين... رأح متعدد. الرؤوح.. أين هو ا ن؟!في ا

  
 
 
 
 

 إيقاع الشهوة والكبرياء 
، مـــدارد الشـــعب ىانـــت الشـــرفة أفـــ  القضـــا. والىهنـــة أمـــاىنه  فـــي مقدمـــة

ــة  ــا بداي ــر، معلن ــي ندي ــندع ف ــان ي ــت إنس ــرد ول ــر، ف ــد نم ــي لل ــاح، ف ــا الري تصــدر فيه
 اللولة األولى.

ــان  ــار  الدرس ــاء، تب ــي ىبري ــنه .. ف ــات فم ــن م ــات م ــاده ، م ــون لي ــى مت عل
 يعودون ل فر. ب عنات في الصدور.

ــة  ــى أرو الحلق ــوا. إل ــد الح ــة دف ــدفوف القديم ــاص ال ــى إيق ــي، وعل ــد  ل ــ  بع ر
بقـــروده  وحميـــره  وىذبهـــ ، أىلـــوا النـــار وأفرلوهـــا فـــي مقـــ وفات مـــن أفـــواهه ، 

ــ  عرضــوا صــ  ــور ر ــن الوحــد والقه ــف يفرلــون م ــوا ىي ــى عرف ــدرب عل دا  ــويذ، ت
 أعماد الفسة والن الة.. ىان على رأست أحد الفناقير.

ــت صــدوف الــ  اب ىريــر. والحميــر ىريــر.، والقضــاص والىهنــة تغمــره   وىان
 السعاد. وأ يريدون أن يقايلوا أماىنه  إأ بعد انتهاء العرو.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل يمكن؟ 
ــة  ــن فالـ ــيح بـ ــة رق.   ونـ ــى لمقابلـ ــرد علـ ــادرح.. فـ ــوق  تـ ــاحبت فـ صـ

 تمنى أن تاد عذ تت و يد. بالقاد  من مصر، بح اء أم  و مي  مربعات.
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ىـــان ي ىـــد ىـــد شـــ  فيـــت بناراتـــت.. ألـــوان  ميصـــت المربعـــات.. تســـريحة 
 الرأح، انسيابت في سرواد مىو ، همسة بالىلمات الر يقة..

أســبوعا مــن أ بــد رق.   ليســل  عليــت مودعــا بعــد أن  ضــى عنــد فالتــت 
اإللــاق. الصــيدية.. أصــر علــى مصــاحبتت إلــى المح ــة فــي للبــاب ىــان يتحــري دافلــت 

 ىق عة من اللح  المتدحرد بدون رشا ة وتناس .
 هد سيت ىر ه ا الولت؟.

ابتســــ  رق.  ، واســــتمر يبتســــ  بــــدون إلابــــة، حتــــى تحــــري الق ــــار، 
، فىيهــة أفــت واللميــ  يقدــون فــي صــف واحــد علــى رصــيف المح ــة.. فــوق  تــادرح

فـــوق ، وأمهـــا المقدســـة دميانـــة التـــي تلهـــم، وتفنـــ  العبـــرات بـــين م  يهـــا، وهـــى 
ــى أفتهــا  ــى يصــد بســذ  الــرب إل ــى رق.   أن ياــد يقاــا حت ــي التنبيــت عل مســتمر. ف

 العقيق..
*** 

ــد  ــ ن رق.   أرسـ ــوق  بـ ــرص فـ ــي، أفبـ ــا  الدراسـ ــن العـ ــو  مـ ــي أود يـ فـ
 والتحية لت.للمقدسة دميانة ف ابا وفيت السذ  

ــت، أيمىــن أن يدىــر فيــت واحــد مــن  ــ  بــدأ الشــي يســتولي علي ــدنيا، ر لــ  تســعت ال
ــي  ــد فـ ــت واحـ ــون فيـ ــن أن يىـ ــة؟.. أيمىـ ــان المربعـ ــة والقمصـ ــة الذمعـ ــون األح يـ يلبسـ

 مصر، بد وعلى ه ا البعد ويدىر فيت؟.
اغرور ـــت عينـــاص بالـــدموص.. أشـــي أن فـــوق  تـــادرح يضـــحي عليـــت، لـــ  

ــاء إأ ــن البى ــف ع ــد يى ــى  أن بع ــت إل ــو يتل ــي.. أضــاف وه ــيح الح ــوق  بالمس ــف ف حل
 البيت أنت سوف ي تيت بالف اب ليقرأص بندست.

 ولبث على ينتار. 
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 خطوة من نوع آخر 
 ــر. مىــر  البــاب علــى أمــت وأبيــت، ولــد معهمــا واحــد رالــد وواحــد. ســت 

مستدســرا، همســت فــي شــياىة أ يراهمــا إأ علــى ميســور  الحــاد، مــاد علــى أمــت 
 دود أ ارب أبوي من مصر.

ــت  ــود ألبي ــا.، تق ــ ىره ، أو تضــي  بهــ  الحي ــدما تت ــت أمــت عن ــ ين ىان هــؤأء ال
 مشلعةع والب عليي تروح تقور أوأد عمي، أنت من لحمه  ودمه .

تربـــد ســـحنة األب، تعيـــد عليـــت األ  الىـــذ  فـــي رلـــاء يليبهـــا بصـــوت 
 ىالعويد وهو يحاود ان يفدي ضعدتع

 يقور الدقير الغني، يعتقد الغني انت لاء يشحت منت.. حين  -
 أنا فقير صحيح ولىني غني عنه  والحمد   بصحتي.

ــي  ب ــت  ــاد  الت ــي األي ــ ىر تل ــقاد ي ــر  أ ي ــان مى ــا، ى ــت غيبته وحــين  ال
علــى اهــرص، وحدنــة مــن الىلمــات الر يقــة أ يــقاد عبقــا يدــوح تحــت ســما ت، وإ  يســتبد 

ــو   ــد س ــين، أ يل ــت الحن ــنه  ب ــت ع ــوا وانق ع ــ ين انق ع ــارب ال ــن األ  ــ لها ع ــت يس أم
أفبــاره ، افــتل  صــوتها بنبــر. حــقن، فشــلت فــي فنــ  دموعهــا وهــى تــدعي أن النــاح 

 يدورون في سا ية، وما عاد احد يعرف رأست من رلليت.
اليــو  فىـــر أبـــاص ب ننــا أصـــبحنا أود الشـــهر، فهــ  انـــت يلمـــح لــت عـــن ألـــر. 

 الدرح الفصوصي، سمعت يتمت ع
 أليب منين يا رب؟. -

دح مىـــر   دمـــت فـــي الحـــ اء البذســـتي،  ـــاد وهـــو يشـــعر أن الف ـــو. 
 يبادر ب ف ها من  مد.ع أنالصحيحة ىان يلب 

 أنا رايح مصر أدور على أ اربي.  -
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 ال أحد يعبر النهر 
ــا يرضــيت  ــت، م ــن دم ــد أســبوص م ــ  ى ــان يبي ــار المســتعملة، ى بســعر   ــ  الغي

 أنت ىان يلد ىد يو  من يبي .ويغضبت في الو ت ندست، 
يشـــتر  بالـــد  أورا. اليانصـــيب يســـير بـــين مـــواء الق ـــ  ونبـــاح الىـــذب، 

 يسبح رأست في حل  البريمو ال   سيىسبت غدا ليرم  بت ما تصدص في حياتت.
ــت  ــت اــد يمشــي  ــواد الو  ــدا، أن ــت لي ــا يعرف ــدر  ولهــا، م الغــد مســافة أ يق

 ى النهر.يمشي...  واد الليد يمشي، حتى وصد إل
ــي ولههــا  ــ ف ف ــى ولهــت، فق ــ  عل ــاد ينىد ــاح أمامهــا، ى ــت الري ــين حدفت وح

 بصقة من الد ، وهو يتهاو  بلسدص على الشا  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4 
 
 

 عود. إلى ف و. البدء
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 الدرح األود في القاص. •
 أ يقاد تقريبا.. يحاود. •
 عنا يد الدد والياسمين. •
 األسماء وحدها أ تىدي. •
 أنا..  ماما يا حبيبي. •
 م ر على القلب. •
 شريان لديد في فتحة الد . •
 حىايتت م  فرد. الح اء. •
 اندلار المواسير. •

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس األول في القاع 
ياــن مــن أ يعرفــت أنــت يتصــعلي، يمشــي بــذ هــدف، هــو  اتــت لــ  يىــن يعــرف 

أن فاترينــة  م بعــة اإل بــاد ســوف يــدمن الو ــوف أل  شــ  يمشــي، لــ  يىــن يــدري 
ــة  ــ ن أ  يم ــون ب ــيالون يلقم ــد س ــن، ه ــت الا ــي ون ب ــ ين يس ــو ، وان ال ــد ي ــا ى أمامه

 لت؟.
ــى  ــون المســل ة عل ــي أضــواء الني ــة ف ــة غار  ــا النايد ــة بدتريناته ــت الم بع ىان
عــدد مــن مؤلدــات  ــت حســين وســذمة موســى وىــان يصــ ف تحتهــا علــى رف نحيــف 

 لموعة من المدىرات السنوية.من القلاد م
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ــدافد أ  مدىــر.،  ــو  والشــهر مــن النتيلــة المولــود. ب ــة الي ــي معرف ــادع يمىن  
ىمــا يمىــن اأســـتداد. مــن صــدحة اليـــو  البيضــاء، و لــي بتـــدوين أ  شــ  مــن تلـــي 

 الهمو  التي بدأت تسىن  لبي.
استرســد فــي الحملقــة.. هنــاي مدىــرات أغلدتهــا مــن الللــد، ىانــت مدتوحــة 

حات بيضــاء، ومدىــرات مغلقــة فــي رشــا ة علــى لمــاد أغــراص بــ ن يدــتح  لبــت علــى صــد
 على أورا ها. 

غــر. فــي لعــاب أفىــارص، رأ  ندســت يمــئ صــدحات ىــد المدىــرات ب شــياء 
اعتقــد أنهــا لميلــة.. أمــح  هــب لشــراء واحــد. منهــا، ولــد الم بعــة لســوء حاــت مغلقــة 

 بسبب ع لة األسبوص.
ــب مصــمما..  ــالي،  ه ــو  الت ــي الي ــالعر.، ف ــدص ب ــب نضــح لس ــا   الىت ــا   ب أم

 إ  اىتشف أن المبلغ ال   ير د في  اص ليبت، أ يىدي لشراء ىراسة التلمي .
  
 
 
 
 

 ال يزال تقريبا... يحاول 
 ينهو صباحا.

ــن  ــا  م ــت   ــى صــدرص صــباحا، أ يصــد. أن ــر  عل ــابوح يل ــا، ى عشــرون عام
ــدف   ــى  ـــرف الدـــرام، يـ ــد يللـــح علـ ــت بالدعـ ــت، وانـ ــن نومـ ــي ســـرواد مـ ــت فـ  دميـ

 البذستيي، يمد الف وات في صندد من البذستيي.
ــت   ــد أن تش ــت إأ بع ــى  دمي ــى عل ــو ومش ــت نه ــا.. أ يصــد. أن ــرون عام عش

 أندت تلي الروا ح الىريهة التي تنبعث من مسا  الللد المحتر..
ــد  ــق ل ــد، رى ــ ا القبي ــن ه ــ  م ــت  بش ــن ليه ــ  يى ــت، ل ــواب باب ــد. أب ــد أن ت  ب

ــي ا ــين مــرو. اهتمامــت ف ــة ب ــي مرون ــت وانســياب لســدص ف ــواقن ف وات ــى ت لمحافاــة عل
 السيارات والحافذت المىتاة بعماد الناافة.

ــة  ــا  ماىين ــوف أم ــي الو  ــدأ ف ــات، ليب ــين العرب ــة ب ــات اللولبي ــن الحرى ــي م ينته
ــى  ــرا.. انتصــر عل ــى وراء، أفي ــت إل ــدف   راع ــاود ان ي ــتيي، ح ــة البذس صــناعة األغلد

 مرير ال راص على ما فو. عليقتت.. راح يتحسح.الفشونة.. استمت  بت
اىتشــف فــي الاهــر تقوســا معبــ  باألولــاص، ىــ ن  ربــت مــن ا أ  اســتقرت 
ــتيي  ــة البذس ــور، فميىن ــ ص التى ــباب ه ــن أس ــ د ع ــت ليس ــت و  ــن لدي ــ  يى ــت، ل ــى ىاهل عل

 ت ف  منت ىد الو ت. 
ــ  ــا من ــ  ســاعة يمشــي.. تقريب ــح الشــارص، من ــي ند ــو ، مشــى ف  بعــد عصــر الي
أمــح يمشــي.. تقريبــا منــ  عشــرين عامــا وهــو يقــود تقريبــا.. ىــد شــ  فــي حياتــت يقــاح 
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ــان  ــ   ى ــارص ال ــا، الش ــ ، تقريب ــرد بش ــ .. أ يف ــ  بش ــب.. وأ يق  ــت التقري ــى ول عل
ــت  ــت.. أ ينتهـــي بمبانيـ ــت أ دامـ ــد تحـ ــبح ي ـــود ويمتـ ــوات، أصـ ــد ف ـ ــد عـ ــت بعـ يق عـ

مغ ـــا. بر ـــا   مـــن البذســـتيي وأبرالـــت المشـــاد. فـــو. أعمـــد. األلمنيـــو ، وبنوافـــ ص ال
 الشداف. 

ــارب، وأ  ــواب المغـ ــة علـــى أبـ ــبحت المدينـ ــر، أصـ ــر والعصـ انصـــرف الاهـ
 تقاد الحافذت تمر. بلوارص مىتاة بعماد الناافة.

ىــانوا وىــ نه  فــي ال ريــ  إلــى معرىــة اســتعدوا لهــا بوضــ  اللواريــف علــى 
ــن عصــا ــراد صــنعت م ــ ص األب ــاد ه ــن الناــر   ــدما امع ــافه ، وعن ــ  أىت ــتيي، ر  ر البذس

ــف  ــت ي  أن يو ـ ــت يسـ ــف، لعلـ ــت للفلـ ــو   راعـ ــر  أن يلـ ــر. أفـ ــاود مـ ــة –حـ للحاـ
 اإلحساح باألل .  - صير.
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 ل والياسمينفعناقيد ال
ــ ا  ــاأ ه ــد،   ــا  والفل ــعران باأنح  ــا يش ــد، ىان ــ ا العم ــدهما به ــي أود عه ف

 باليد حيلة.عمد األوأد الصايعين ال ين أ يليدون أ  حرفة.. إنما ما 
بحلــود الشــتاء، يبيعــون علــى أرصــدة الســىار  حدنــات التــرمح المملــح.. 
ــ ات  ــرور، وبال ــار. الم ــن إش ــالقرب م ــية، ب ــوارص الر يس ــا   الش ــد، تق ــ ، عن ــي الربي ف
ــي الهلــو   ــت ف ــدأ مهمــة لــابر وأفي ــور األحمــر .تتىــدح الســيارات، تب ــدما تع ــي الن عن

ــ   ــي، وه ــات األلــر. والمذى ــا قي العرب ــى س ــن عل ــود م ــة بعق ــاد  الم و  يلوحــون باألي
 الدد والياسمينع
 ياسمين المحبة.. يا ورد الربي . -

ــؤهذت، عرضــا  ــة الم ــن حمل ــابين م ــابر بش ــول  ل ــود فصــد الصــيف، ف بحل
 عليت المساعد.، واقداد حل  من يعرضون المساعد. بالو وف معت على التلتوار.
ــا  ــى تقـ ــار علـ ــدر  األندـ ــار مصـ ــن ىبـ ــوص مـ ــابر وأفـ ــبح لـ ــر. أصـ   ال ـ

ــة،  ــة وأربع ــاي رذر ــد، أصــبح هن ــاب واح ــا ش ــف تحته ــان يق ــي ى ــار. الت ــية، اإلش الر يس
 حتى اض ر إلى تقسي  العمد إلى ورديات.

ــد  ــو. أح ــن ف ــا... م ــو. س ــا ا ف ــت، وضــ  س ــح في ــي، لل ــت بىرس ــاءوا ل ول
التلتـــوارات، را ـــب حرىـــة اللميـــ ، فىـــر أن يســـتعين بالحىومـــة، لعـــد وقار. القـــو  

 في تناي  ه ا العمد.  العاملة تساعدص
ــح،  ــرمح الممل ــن الت ــات م ــىار  حدن ــتاء للس ــي الش ــون ف ــ ، يبيع ــد اللمي وا

 وفي الربي  ي و ون أيديه  بعنا يد الدد والياسمين. 
 
 

 األسماء وحدها ال تكفي 
تمنـــى أن يـــدفد علـــى أمـــت وأبيـــت بىلمـــة تـــنعم  لبهمـــا.. ىلمـــة لديـــد. لـــو 

 أوضاعه  في الشارص.فرلت من بين شدتيت،  د تغير من 
الىلمـــة ســـمعها مـــن األوأد والبنـــات أرنـــاء و ـــوفه  بالترســـينة فـــي شـــورتات 

  صير.، وفساتين قاهية األلوان.
إ ا نلـــح فـــي  ولهـــا، سيســـت ي  أن يفلـــ  الللبـــاب، وأ يبقـــي  دامـــت ســـو  
ف ــو.  صــير. ويرتــد  الســرواد.. مــن يــدر ؟.. لعلــت وهــو فــي هــ ا الــق  يبســ  أبــاص 

 ويعلبت.
ــ  ن. هــد يســت ي  أن ي فــ  هــ ص الف ــو. إ  يــر  أبــاص وهــو يشــعر دا مــا لى

ــديدة..  ــة والش ــة الىريد ــن األدفن ــدار م ــلاير؟.. ل ــة الس ــن أدفن ــدار م ــا. وراء ل باإلفتن
 حين ولد ولد ندست يدور وراءص... وحيدا..

ــت..  ــا نم ــود ألمــت ي ــدأ مــن أن يق ــت، وب ــى أمــت وأبي هــد يســت ي  أن يفــرد عل
   في ر ة. ما.. ما.. با... با...؟ وألبيت يا نبا، يناد
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بــالغريق.، اىتشــف أن هــ ص األســماء بحالــة إلــى أصــوات نحيدــة.. ر يقــة.. 
 من أين ي تي.. يا اوأد.. بالر ة والنعومة؟

حـــاود أىرـــر مـــن مـــر... فـــي اـــد أوضـــاص عصـــيبة.. أغلـــ  بـــاب الغرفـــة 
أن ي لــ  عليــت..  ــا  بتــدريب ندســت، ىــ ن فيــت  الــب  ــوب محشــور فــي حلقــت.. حــاود 

 الصوت.. ردد..
مــن ىــان يــود ان يلحــ  بعللــته ، ويــدعي أمــا  أمــت أنــت تصــاحب علــيه ، 
ــواهه   ــي أف ــماء ف ــت لئس ــد ىان ــد.. ه ــا.. اونى ــق... داد .. نين ــهولةع تي ــي س ــون ف يقول
ــين  ــا بـ ــ  حروفهـ ــاء تق يـ ــالن   أرنـ ــان بـ ــي اللسـ ــ . لـ ــتهاء، ولـ ــات اأشـ ــ  سندوتشـ  عـ

 أسنانه ؟.
ــد  ــاء أصـ ــا أن أبـ ــت أحـ ــة وألنـ ــد مح ـ ــارعه  مرـ ــرون شـ ــانوا يعتبـ ا ت، ىـ

اأنتاــار ينتقلــون منــت بعــد و ــت  صــير إلــى حــي نفــر شــوارعت مســدلتت.. لــ لي، صــم  
 أن يتعل  منه  شي ا  بد الرحيد.

أرنــاء للوســت علــى الحصــير وال بليــة أمامــت، التاحــت ســؤاد لــ  يلــد لــت 
 ا.. في الرحيد؟.إلابة حتى ا ن... لما ا يدىر معا  ال ين يقولونع ماما.. باب

 س لتت أمت إن ىان فرغ من  عامت أ  أ؟.. وسمعت أبوص وهو يليبع
 نع  يا ماما. -

ــود  ــو يق ــباي وه ــن الش ــة م ــد   يد ــا مر ــتياء.. أ لق ــي  بصــقت باس ــوص وش ــح أب ى
 بصوت فشنع
 تعالي يا سيد. شوفي ابني وفبيتنا فيت.. -

 ابن العر  عايق يعمد فوالت.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماما يا حبيبيأنا..  
 بدا عليت التبر   والقل .. قه  من  ود التر ب واأنتاار.

عــاد.، يقتــرب المــوت حــين يبتعــد الحــب، مــن هــ  فــي مرــد ســنت مــا يحــب أن 
ــت  ــي وله ــارب ف ــ  التل ــون.. ترف ــون.. الوا عي ــ  المن قي ــذء ه ــة.. العق ــ  ألنح ــون له تى

 صوتها.. أ يدرح بما ي تيت.. أ يحقن.. 
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ــت ــن ىيان ــد شــ  م ــى أصــد  ى ــود إل ــد أن يع ــت، أب ــت واىتمال ــن حيات ــ اتي.. م ال
 ولودص..  رات.. ربما تصحو ال ر... ربما تصبح  دذ من لديد.

ــا ،  ــوب الش ــد ى ــاغد بغس ــا .. تش ــت..   ــن ندس ــد ا ن ع ــن األفضــد أن يبتع م
 فول  بالولت المنعىح على مرن. حوو الغسيدع

 من أنت؟ -
  اد ا فرع

 من أنت؟ -
 يمر من أما  المرن. إأ وس لتعما في مر. ترىت 

 من أنت؟ -
 ــا  مــن بــاب التشــاغد واإلبتعــاد عــن ندســت بتهشــي  تلــي المــرن.، وضــعها فــي 

 ىيح القبالة، لن ير  بعد  لي شي ا من ندست القديمة..
أ يريــد أن يــر .. يريــد أن يســم .. مــا ا لــر ؟.. لــو ســل  بــ نه  انشــغلوا 

ــنه   ــد م ــد  ى ــان ل ــات واألوأد، ف ــيرد بالقول ــماعة، س ــوا الس ــنه  أن يرفع ــا، يمى تليدون
 أنت بفير ر  يدعو   أن يحداه .

 ـــاد أن المـــرن. هشـــمها، أ داص لمحاولـــة الناـــر فـــي   عهـــا الصـــغير... رـــ  
 للح في مقعد ىنوا. صغير. في وحد. فدتتها الو ت وسوء األحواد.

ــر ــيقى يـ ــتماص للموسـ ــاد أن اأسـ ــت،  ـ ــوني، أغلقـ ــد التليدقيـ ــا. بالمسلسـ د ضـ
ــة  ــعى إل ام ــرا يد تس ــاري، إس ــار المع ــث أفب ــن ب ــف ع ــو أ تى ــات الرادي ــروح، مح  ال
حىومــــة يىــــون مقرهــــا القــــدح، اأف القتلــــى واللرحــــى فــــي البوســــنة والهرســــي 

 والشيشان، حمذت إباد. عر ية.
 ندع في غيا، اغل  الراديو، انتدو لسدص عندما ارتد  رنين التليدون..

 نلو.. نلو.. -
 أ أحد يليب.

ــي  - ــد  ف ــا وح ــو.. أن ــي؟.. نل ــتىل  مع ــد أن ي ــ   يري ــن ال ــ  م ــو.. نع نل
 الشقة.. من فضلي، أرف  صوتي.. ألو، أ أسمعي.

ــر،  ــب ا فـ ــى اللانـ ــماعة علـ ــا  السـ ــم  ارت ـ ــاسـ ــوح  ى نهـ ــى لـ ــت علـ و عـ
 قلالي فهشمت.
 استدار.

 مسحت عيناص المىان.
اللــدار فا نــة،  ــاد، ىــد األشــياء التــي فــي الشــقة فا نــة، اللوحــات التــي فــو. 

ــ    ــرام ال ــان، الد ــو فــا ن ولب ــان، الرادي ــون فــا ن ولب ــة التليدقي ــا  فا ن مذعــ  ال ع
 إأ أن يىون  بر ميت. حينا  عليت أ يصل

ــد أن أحــد مــن األوأد يلــح  ــرنين .. مــا ا يقــود؟.. أب ــر. أفــر ، ارتدــ  ال م
 في  لبت..
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 نلو.. نلو.. -
ــت  ــماعة ب  ن ــب.. الصــ  الس ــة أ صــوت يلي ــا الد يق ــن رقوبه ــتفرد م ــت يس لعل

 صوتا يدسر لت من هو؟.. ومن ه ؟...
 نلو.. -

بــدأ يســتم  إلــى صــوت، شــ   ريــب مــن القلــب عنــدما يــد.، شــهي  ضــعيف، 
 قفير ضعيف، أصوات نحيدة ى نها صادر. من  لب عصدور.

  اد مشلعاع
 نلو.. أنا معي  م نني.. -

 أ ش  هناي سو  ش  من الفرفشة.
و ــاد ليــ هب بعيــدا عــن القلــ ، ت هــب للصــذ.، اســتعا  بــا ، وضــ  الســماعة 

 ىبر، في الرىعة الرالرة، ارتد  رنين التليدون، صم  أأ يعيرص أدنى اهتما . 
لىــن الــرنين ىــان يلــح عليــت، لدرلــة أنــت تــدفد فــي صــذتت، بعــد أن أصــبحت 

ــت، أن ــد عن ــة تبتع ــيح القبال ــي ى ــة ف ــرؤوح المدفون ــاايا ال ــدص، وش ــي ي ــماء ف ــرد  الس ف
 من تابوت حياتت، سم  رنينا أ يىف عن الرعب.

 نلو.. أنا معي. -
ــان،  ــم  صــوت إنس ــ  يس ــة ل ــد.  ويل ــ  م ــان، من ــم  صــوت إنس ــت يس ــد أن اعتق

ــت  ــرح لــدا ألن ــرا-ف ــين  -أفي ــت ب ــت أن يحتوي ــو ىــان بتمىان ــى صــوت إنســان.. ل اســتم  إل
شــلي  والحنــان حتــى يديت، يبدو انــت لولــد فــي بدايــة الن ــ ، ىــان بحالــة إلــى  ــدر مــن الت

 ين  ..
 نع  يا حبيبي، دعني أسم  صوتي اللميد. -

 بصعوبة، فه  منت أنت في الشقة لوحدص، و لب أن يعود إليت بسرعت.
ــا يلــب أن  ــر فيم ــو يدى ــت وه ــا تواقن ــتعيد فيه ــاود أن يس ــي ح ــي اللحاــة الت وف

 يقود لل دد فول  بت يس لتع
 أنت ماما؟ -
ــر أن يبـــ  - ــر. والتدىيـ ــدص للحيـ ــ  يـ ــي لـ ــو يبىـ ــاد وهـ ــاعرص، فقـ ددا مشـ
 بتلقا يةع

 نع  .. أنا ماما يا حبيبي. -
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 مطر على القلب 
ــاحترا.  ــاد ب ــ  يب ــي الصــدر، ل ــار ف ــت، أضــرمت الن ــود ر بت ــداها ح ــت  ي التد

 اللسد، ى ن أ يعنيت.
 منهمىة بدعي الصدر، وأصابعها تلر  على أقرا بن الونت.

ألــاب بدـــتح عينيـــت فــي هـــ ا الصــباح.. أنـــت فـــتح اــن أنهـــا ىانــت تحدرـــت، 
 عينيت.. اغتسد بلحاة ه ود األم ار  ررت مصير القلب.

 ر  عاد إلى مللح األصد اء مشر. الولت.
 س لوصع

 متى تقولتها؟ -
 ألابع

 و  أ اعرف حتى ا ن متى  لقتها؟. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شريان جديد في فتحة الفم 
فصصــها لــت أبنــت ليقضــي فيهــا مــا تبقــى لــت مــن لىــي يصــد إلــى الغرفــة التــي 

 عمر، ىان أبد أن يمر بشلر. النفد التي قرعها أبوص في صدر شبابت.
ــ عها.. ــو. ل ــواص الصــعود ف ــت   ــد أن وهن ــت  يعتصــر أ يســت ي ، بع ــ  لب  األل

 ىلما لمح السعف المصاب باأصدرار.



44 
 

ــي  ــ ن تلـ ــد.، ىـ ــراف البعيـ ــ ص واأل ـ ــين اللـ ــدا بـ ــاف حـ ــعف اللـ ــ  السـ وضـ
 . اأصدرارأل راف لبرت تعمد على الهرب من هود الموت وسىرات أيا  ا

ــتفدي  ــ   أ يس ــون اأفضــرار ال ــبث بل ــد. يتش ــعدة البعي ــي الس ــريان ف ــة ش رم
عــن ولــت مــن يعمــد فــي الســر والعلــن علــى عقلتهــا حتــى تصــاب النفلــة بــالعق ، 

 وتىتسي ب ىدان صنعها لون الغبار ويد اإلهماد.
ــب  ــي  ل ــف ف ــب و  ــاحة صــغير. يلع ــى س ــاء إل ــي المس ــا ف ــي حوله ــة الت الغرف

 فيها م  األحداد لعبة الحمار وصاحب البردعة..
ــ   هالمــت  ــة األســد ال ــيه  حىاي ــار، راح يقــ  عل ــبه  حىايــة الحم ــ  تعل ل
ــاء استرســالت فــي ألحىــي اهــر فــو. رؤوســه  ســل ان النــو .. اــد  الد ــران أنيابــت، وأرن

لــد عــن عيــونه ، ولــ  يعــد ياهــر منــت ســو  فــ  يرفــرف بلناحيــت حتــى افتدــى لســد ال
 تفرد من أصوات ال يور.

 
 
 
 

 حكايته مع فردة الحذاء  
 بصعوبة فل  فرد. الح اء اليمنى.

العمليـــة التـــي ألريـــت فـــي اهـــرص، أ تســـاعد علـــى اأنحنـــاء ليفلـــ  الدـــرد. 
 ، أرسد إلى قولت نار.، لعلها تده  وفرد. الح اء بيدص.اليسر 

ــقا  بال ــود.. تدضــد األت ــت عل ــين، أن ــة العين ــت لاحا ــتم  إلي ــى تس صــمت وه
متــوتر، وهــذ أ تغدــد عمــا يريــدص منهــا، إنمــا.. بعــد أن ينتهــي مــن حىايتــت، ســتؤد  مــا 

 يدرضت الوالب عليها ىقولة.. فق ، عليها أن تصمت عندما يتىل .
ــد أن  ــدير لاروفـــت، تدضـ ــمتها عـــد  تقـ ــو يـــر  فـــي ســـىونها وصـ وىـــان هـ

فــة، وتــراص مت لقــا فــي نــور الصــالة وهــى تســتم  إلــى واحــد. تصــبح  يدــا فــي رىــن الغر
 من حىاياتت.

ــف الت بنــت  ــ د ىي ــرفات الســحاب، يس ــى ش ــ  عل ــح فــي مرف ــن تلل ــا ىم رنه
لســة.. بــين مــد ولــ ر، ترىتــت فــي للــة يحىــي حىايــة الرلــد الــ    ه ص المرن. مــن يــدص ف 

 شاهدص وهو يغر. في النيد، والناح على الشا   يمضون بذ اىتراث.
 ستغر ها اإلصغاء.ا

ــت  ــت، يمىن ــي ندس ــاد ف ــة،   ــي منتصــف الحىاي ــمت  أنف ــ .يص ــت  فل ــت يلد لعل
 . باهها فتساعدص في فل  ح ا ت اليسرتبصمتت ان

 صاحت بغضبع
 ه ص حىاية شيقة.. رلد يغر... لما ا تصمت؟ -

 عاد إلى الحىي وعادت تتاب  اأستماص باهتما ..ع
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 بعد أن غر. الرلد.. -
مصــغية، وهــو يــتىل  ويلــوح بدــرد. الحــ اء حتــى ىــاد بوقهــا ا تربــت منــت 

 يصيب عينيها، وهى مستمتعة بت وبحديرت.
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 انفجار المواسير 

 فول  بصوتها يتلو  ىرعبان بينت وبين صديقتع
 حتى م  أ رب أصد ا ي، تتىل  بعنف وغضب. -

لعلتــت المباغتــة مبلبـــد الدىــر.. دفعـــت  ولهــا إلــى الحيـــر. والشــي فـــي 
 ندست.. هد صرخ يوما؟.. لما ا تؤىد أنت يعنف ويغضب؟.

ــت  ــا ا ت عن ــت، فلم ــي حيات ــدا ف ــ  الصــوت أب ــ  يرف ــت ل ــ ، أن ــت بح ــا يعي م
 باأفتراء؟.

 رمقها بعتاد مشوب بفيبة األمد وتهتت في الىذ ع
ــى  - ــت إل ــي إ ا تىلم ــر أن ــان نف ــن أ  إنس ــاح م ــر الن ــين أىر تعلم

 إنسان، أاد وأنا أىلمت في وض  منحن.
عنــــدما لــــ بت مصــــراعي الشــــباي لتفتدــــي وراء الشــــيم الفشــــبي، 
ــت بالتصــنت  ــاي تتلصــ  علي ــت ىــان مت ىــدا مــن و وفهــا هن ــت، مــ  أن هــدأت را رت

 والنار، ولىنت صرف النار عن التدىير فيهاع
 التدت إلى صدي   ا ذع

 على ما أ ىر أننا و دنا عند مشىلة األسعار.. -
  ا عة صديقت  ا ذع

 الحديث عن  دح الملار ،    دأتباعتقد أني   -
 ر  أ أدر  متى  دقت بالىذ  حتى  
 رب ت بين الشعر وأصوات الم ار..

ــديقت..  ــود صـ ــاف حـ ــدبور واألتدـ ــدوران ىالـ ــاود الـ ــقاد يحـ ــان أ يـ ىـ
أن يللــي لــت أســباب تعقــد المشــىلة، لىنهــا دفعــت ضــلدتي الشــباي  -فقــ -أراد 

 بعصبية وهى تنهرصع
تلفـــب  عقـــد الرلـــد بالصـــراخ فـــي حـــرا  عليـــي.. أتريـــد أن  -
 أ نت؟.

 إنت صدي ، متعب با ح. -
 هد يستدعي  لي مني أن تقعلت بولهي -

 ال افح بالشر وامارات اأنتقا ؟  
ىانــت تقــود لــت  لــي وهــى تىــاد أن تندلــر مــن الغــيا، رــ  شــاب صــوتها 

 الهدوء حين استدرىتع
 ولىن أ يمىني الوصود إلى نق ة البدء الصحيحة -

 رخ.تص  وأنت 
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ــن  ــالح ، أ يمىـ ــدهام "بـ ــر.. بانـ ــا الناـ ــي ىذمهـ ــن فـ ــر. يمعـ ألود مـ
 الوصود إلى نق ة صحيحة بالصراخ".

ــدادص، غيــر  ــ  بس ــاد أن يق  ــى ليى ــو. حت ــي   ــىلها القفرف ــي ش ــة ف للىلم
 أنها برغ  رصانتها ل  تىن صاد ة، ألسباب ىرير. منها. 

ورمــة ألنهــا لــ  تىــن معبــر. بصــد. عــن الشــىد الــ   ىــان عليــت ننــ اي، 
ــر .. هــو  ــي صــاحبت.. هــي ت ــر  مــا أ يحــب ف أمــر نفــر أن ىــذ منهمــا ىــان ي
يـــر .. إنهـــا لـــو أحبتـــت لىانـــت  ـــد رأت مســـرحا يلـــر  علـــى ولهـــت بالبشـــر 
ــا  ــي أعما هـ ــامن فـ ــر الىـ ــة الشـ ــى رؤيـ ــر. علـ ــت مصـ ــا ىانـ ــاؤد، ولىنهـ والتدـ
والمســي ر علــى حياتهــا وهــو يــنعىح علــى صــدحة ولهــت، ومــا فت ــت تــراص يرفــ  

ــي راحــت تؤىــد الصــوت  ــ  بعــد  ل ف بالمشــالر. ر ــ  ــنهم ويعن بىــذ  يقــرو ، وي
ــت  ــي أن ــن  ل ــو  واليقاــة، واألدهــى م ــي الن ــت يصــرخ ف ــت مــريو، وان لصــديقت ان

 يصرخ وأ يصد. أنت يصرخ في ىد و ت.
 أفيرا.

ــى  ــ  بالســىوت حت ــا ترضــي و ن ــت لعله ــت ناــر قولت ــقود بوله ــل  ال س
 عيتسنى لت أن يستىمد الحديث م  صديقت، فقاد

ــتح  مريضــي  - ــالمرو.. أأ يس ــ  ب ــت ين  ــى وله ــت عل ــا ترين م
 بعو الراحة؟.. أنا يا قولتي مريو..

ــد  ــت بالتحاليــ ــحة مرضــ ــو أربــــت صــ ــت، إ  لــ ــا  اعترافــ ــ عرت أمــ انــ
ــاص،  ــت وتحمــد مــا أ تحمــد عقب ــة لىــان نصــيبها الســهر علــى عيادت والتقــارير ال بي

 فترالعت مسرعة وهى تغل  الشباي دونها  ا لةع
 بعيد عني.. أنت بفير.  الشر -

 على التو، أ بد على صديقت منشرح القلب بالسؤادع
 عند أ  نق ة تو دنا؟  -
 عند اندلار المواسير. -

 لريد. اللمهورية                                    
                                     9/10 /1989 

 
 

 محتويات الىتاب 
 الكراسة األولى: 

 ]الدفود في نق ة البحث[
 عروسة بذد الشمح. •
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 محاولة الللوح في رقب إبر.. •
 ف و  فاصلة على تقا   ما حدث. •
 اللعب برأح المغني ال   سىت. •
 شعاص في فيمة البوح. •
 أوأد الرلد ال   يغر..  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكراسة الثانية:
 ]أود الدفود[

 ستا ر المساء.مدال . فلف  •
 أصوات الندح تهب على الرياح. •
  نينة الع ر الدارغة. •
 حرا   عود الىبريت. •
 سبا. في دا ر. المحي  •
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 الكراسة الثالثة:
 ]و دة على  ريف البحث[

 ت ىر. للنلاح. •
  ريقة البحث عن المذ ىة. •
 هو واألشياء األفر . •
 والىبرياء.إيقاص الشهو.  •
 هد يمىن؟. •
 ف و. من نوص نفر. •
 أ أحد يعبر النهر. •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكراسة الرابعة:
 ]عود. على ف و. البدء[

 الدرح األود في القاص. •
 أ يقاد تقريبا.. يحاود. •
 عنا يد الدد والياسمين. •
 األسماء وحدها أ تىدي. •
 أنا..  ماما يا حبيبي. •
 القلب.م ر على  •
 شريان لديد في فتحة الد . •
 حىايتت م  فرد. الح اء. •
 اندلار المواسير. •
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 السيرة الذاتية للروائي / عبد الفتاح عبد الرحمن الجمل 

 عبد الدتاح عبد الرحمن اللمد   •

 1938ولد بالمنصور. عا   •

 صدر لت عد. أعماد أدبية  •

عقد في الق اقي  عا   ىان عضوا بمؤتمر األدباء الشبان ال     •
1969 . 

عمد في ليبيا بمللة "الرقافة العربية" و "الشور " و "األسبوص   •
 . 1977ك  1976الرقافي" في عامي 

 أوال:ـ  في مجال القصة القصيرة عدة مجموعات منها:ـ   

 )سلسلةع أدب اللماهير(.  أحذ  ترانقستور.  .1
 )سلسلةع أدب اللماهير(.   ىم ملي.  .2
 الهي ة المصرية العامة للىتاب(.) عقد من  رف واحد.   .3
 )الهي ة المصرية العامة للىتاب(. اللعب في الحلقة.       .4
 )سلسلةع إبداص الحرية(.    بيت النسيان .  .5
 )سلسلةع إبداص الحرية(.        همح القلوب   .6
 )الهي ة العامة لقصور الرقافة(.   قفة مصرية.   .7
 الحرية(. )سلسلةع إبداص   أفراح المذ ىة.      .8
 )سلسلةع إبداص الحرية(.  سقو  مدينة معهلم.  .9
 ثانيا في مجا ل الرواية منها :ـ   

 أوأد المنصور. )الدا ق. باللا ق. األولى في مسابقة ناد  القصة ( .  .1
 رحمة والفرود من الفيمة. رواية )الهي ة المصرية العامة للىتاب(.  .2
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الهي ة المصرية العامة  فيران شارص سعاد.. )الدا ق. بلا ق. التدرغ  .3
 للىتاب(. 

 شداص من الملح.. . )الهي ة المصرية العامة للىتاب(.  .4
 ألنحة الربي .. . )الهي ة المصرية العامة للىتاب(.  .5
 العنف السر .. . )المللح األعلى للرقافة(.  .6

 ثالثا:ــ  في مجال المسرحية عدة مسرحيات منها :ـ

 ب ا ة عا لية .  .1
 الصنف دا منين ؟  .2
 وص الدود. احنا بت  .3

 رابعا:ــ  في مجال الكتب السياسية والفكرية التي صدرت للكاتب ومنها:ـ 

 إسرا يد من الشتات إلى اأستعمار. )مىتبة اإليمان(.  .1
 صعود وسقو  اإلمبرا ورية األمريىية. )مىتبة اإليمان(.  .2
 بابا الداتيىان و حديث الساعة . )مىتبة لقير. الورد(.  .3
 اإلسذ  بين الشيعة و القاديانية.  )مىتبة اإليمان(.   .4
هوالح ومفاوف لد  المسلمين والنصار  من  الحروب الصليبية   .5

 )مىتبة لقير. الورد(.  2011إلى رور. يناير 
 يوسف على فقا ن مصر. )مىتبة لقير. الورد(.   .6

 الجوائز:ـ  

المســـابقة فـــاقت روايـــة "أوأد المنصـــور." باللـــا ق. األولـــى فـــي  •
 التي ينامها ناد  القصة.

ــا ق.  • ــتور" باللــ ــذ  ترانقســ ــية "أحــ ــت القصصــ ــاقت ملموعتــ فــ
ــبان األود  ــا نـــاد  األدبـــاء الشـ ــابقة التـــي نامهـ األولـــى فـــي المسـ

 بالق اقي .

فـــاقت  صـــة "النبـــي يمـــوت فـــي لحـــرص" باللـــا ق. األولـــى فـــي  •
 .1970المسابقة التي نامتها لريد. "العماد" عا  

 سلة إبداص الحرية.يرأح تحرير سل •

ــا  • ــة المني ــد بلامع ــ   عق ــالي  ال ــي األ  ــاء مصــر ف ــؤتمر أدب ــت م ىرم
 لدورص البارق في فدمة األدب و األدباء الشبان. 1995عا  
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ــو   • ــرح أ  ىلرـ ــي مسـ ــد فـ ــ   عقـ ــؤتمر الـ ــي المـ ــت فـ ــد تىريمـ أعيـ
 .2002بالمنصور. عا  

ــة(  • ــة لقصــور الرقاف ــة العام ــدلتا )الهي  ــر. ال ــي  ش ــؤتمر إ ل ــر   بم ى
بقصـــر رقافـــة المنصـــور. لـــدورص البـــارق فـــي فدمـــة  2013عـــا  

 األدب واألدباء الشبان.

 . 2016دميا ( –ىرمت اتحاد ىتاب مصر )فرص الد هلية  •

ــافي  • ــدلتا الرق ــر. ال ــي  ش ــة )إ ل ــة لقصــور الرقاف ــة العام ــت الهي  ىرمت
، تقــديرا وعرفانــا للهــودص فــي 2016فــرص رقافــة الد هليــة( عــا  

 باإل لي .  رف  المستو  الرقافي
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 خامسا:ــ  تحت الطبع ومنها:ـ

 )رواية( صباح ديي حقين....... •

 موت مبىر لدا..........  )رواية( •

 )رواية( عدريت الملي سليمان.. •

 ) ص (  في الليد.. •

 ) ص (   الت نملة.. •

 )دراسة( فلر الرواية المصرية. •
 
 
 
 
 
 

 
 اقرأ في أعدادنا القادمة... 

 باللناحات. أنا  اير  •
 شعر.. محمد ىشيي. 

 
 

 من أعماد الدىتور/ •
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 عبد المنع  الباق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صدر عن سلسلة إبداع الحرية..
 ) ص ( بيت النسيان   •

 عبد الدتاح عبد الرحمن اللمد. 
 العقف على أوتار الحب.)شعر( •

 محمد حسني.
 رمة ش  في يد . )شعر( •

 فيصد عبدص. 
 
 
 
 

 المسئول عن النشر
 عبد الدتاح عبد الرحمن اللمد 

 
 
 
 
 

  بعة األولىال
   2000عا  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ر   اإليداص بدار الىتب
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